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Tilmeld spillere til ungdomsstævner i Klubportalen 

Holdtilmelding til ungdomsstævnerne 
Tilmelding af hold til ungdomsstævnerne foregår som tidligere år i Facebook gruppen – intet er ændret 
her. Stævnearrangøren laver kampplanen ud fra de tilmeldte hold i Facebook gruppen.  

Tilmelding af spillere i Klubportalen 
På samme måde som sidste år, skal I registrer de deltagende spillere i Klubportalen, men vi har forsøgt 
at gøre det lettere og mere overskueligt i år. 

Rediger holdet/ truppen 

Første trin i at registrere spillere til et stævne består i at tilknyttet spillere til holdet – ikke kun de 
spillere, der skal tilmeldes stævne, men alle jeres U10, U12 og U14 spillere. Det er nøjagtig samme 

proces som for alle jeres andre hold (U16, U19 og Senior).  

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

2. Vælg det hold, der skal sættes ved at klikke på den gule blyant.

3. Tryk på den gule knap ”Rediger trup” i bunden af billedet.
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4. Vælg de spillere under ”Klubbens spillere”, der skal med på holdet, tryk herefter på den
grønne pil. Spillerne er nu tilknyttet holdet, og fremgår under ”Nuværende spillere”.

5. Hvis I ved, hvilke numre spillerene har, kan I angive det, men det er ikke nødvendigt.

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

Tilmelding af spillere til stævne 
Andet trin er tilmelding af de spillere, som deltager ved stævnet. Hvis man har sat truppen og bare skal 
tilmelde spillere til det kommende stævne følges trin 1 og 2 ovenfor – og herefter: 

7. Vælg ”Sæt spillere/udøvere på stævner/konkurrencer” under ”Opgaver” øverst til højre.

8. Marker de spillere, der deltager ved stævnet og tryk ”Gem ændringer”

For at Klubportalen kan hente de opdaterede trupper, vil stævnerne for 2019 blive oprettet løbende. Dvs. 
det kun er muligt at registrere spillere til det kommende stævne. 

Skulle I opleve problemer eller har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte enten Lars Rüsz Kaysen 
(lrk@daffmail.dk) på tlf. 2636 1321 eller DAFF kontoret på 7026 2316 (daff@daff.dk) 
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