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Tilmeld cheerleading-udøvere på et hold og stævne i 
Klubportalen 
 
Det er gældende for cheerleading til Spring Cup, DM og Jule Cup 
 
Du kan sætte en udøver på et hold når: 
 

- Udøveren er tilknyttet den rette klub i Klubportalen. Kan du ikke finde udøveren i 
Klubportalen skyldes det, at de ikke er oprettet, eller de står under en anden klub. 
Er udøveren i en anden klub, skal du udfylde et klubskifte via formularen, du finder her: 
https://www.daff.dk/klubservice/klub-drift/klubskifte/ 

- Udøveren skal have en aktiv licens. Den skal oprettes i Klubportalen (se anden vejledning). 
 
Punkt 1-4 omhandler tilknytning til et hold. 
Punkt 5-6 er tilmelding af udøvere til konkurrencen. 
 
OBS! Udøverne er ikke automatisk med kun ved at tilknytte dem til holdet (punkt 1-4). Det er 
vigtigt at tilmelde dem til konkurrencen (punkt 5-6). 
 
Tilknytning til et hold 
 

1. Scroll musen over ’forening’ og tryk på ’hold’. 
 

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

3. Vælg de udøvere under ’klubbens spillere’, der skal med på holdet. Derefter trykker du på 
den grønne pil til højre. Udøverne er nu tilknyttet holdet og fremgår under ’nuværende 
spillere’. Da der ikke anvendes trøjenumre på udøverne i cheerleading, skal I ikke angive 
dette. 

 
4. Afslut ved at trykke på ’gem trøjenr og luk’.  

 
Tilmelding af spillere til stævne 
 

5. Inde på selve holdet, skal du trykke på ’sæt spillere/udøvere på stævne/konkurrence’ ude i 
højre side.  

 
6. Marker de udøvere der deltager ved konkurrencen og tryk på ’gem ændringer’. 

De er nu tilknyttet konkurrencen. 
 
Skulle I opleve problemer, eller har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Jonathan Olsen, 
jso@daffmail.dk, eller DAFF-kontoret på daff@daff.dk  
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