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Sådan tilknyttes udøvere på et hold (step 1-4) 

+ sådan tilmeldes det satte hold til 

konkurrencekategorien (step 5-6) 

i Klubportalen 

(til DM / Summer Cup / Jule Cup) 

 
Det er først muligt at sætte en udøver på et hold, når følgende to ting er på plads: 

 

• Udøveren skal være tilknyttet den rette klub i Klubportalen. Er det ikke muligt at 

slå udøveren op, så skyldes det ENTEN at udøveren er ny, og derfor skal oprettes for 

første gang i Klubportalen, ELLER det skyldes, at udøveren står registeret som 

tilknyttet en anden klub. Kontakt daff@daff.dk for at få flyttet den pågældende udøver 

til jeres klub 

 

• Udøveren skal have en aktiv licens. Udøveren skal have den rette licens i 

Klubportalen, før det er muligt at påsætte udøveren på et hold. Udøvere, der har 

valgfrit år får automatisk licens til den yngste årgang, men de kan sættes på både til 

begge alderskategorier. Det er ikke muligt at vælge, hvilken licens de skal have, det 

giver Klubportalen dem automatisk. OBS: hvis der søges dispensation for en/flere 

udøvere skal dette være på plads inden der købes licens.  

 

 

 

Når ovenstående er på plads kan udøveren tilknyttes et hold (step 1-4), og holdet kan 

tilknyttes konkurrencekategorien (step 5-6) 

 

 

 

1. Vælg ”Forening” og herefter ”Hold”.  

 

2. Tryk på blyanten til venstre ud for dét hold, som skal sættes.  
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3. Vælg de udøvere under ”Klubbens spillere”, der skal med i truppen, tryk herefter på den 

grønne pil. (Da der ikke anvendes trøjenumre på udøverne i cheerleading, skal I ikke angiv 

dette.) 

 
 

 

4. Afslut ved at trykke på den grønne knap med ”Gem trøjenr og luk”. 

 

 

OBS: Udøverne er nu tilknyttet holdet, og fremgår under ”Nuværende 

spillere”, men de er endnu ikke tilmeldt konkurrencen  → se næste 
steps: 
 

 

 

5. Klik dig ind på holdet, og klik på den lille blyant ”Rediger holdet”, og klik herefter i højre 

side på ”Sæt udøvere/spillere på stævne/konkurrence” 
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6. Marker de udøvere, der deltager ved konkurrencen (ving af ud for navnene), og tryk ”Gem 

ændringer”. → Udøverne på holdet er nu tilmeldt konkurrencen. 

 

 
 

 

➔ Husk at gennemføre trin nr. 5 og 6 – Vi oplever indimellem, at nogen glemmer disse to 

sidste trin😊 

➔ Skulle I opleve problemer eller har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte DAFF 

på tlf. 7026 2316 eller daff@daff.dk  
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