
Vejledning til taekwondocamp.dk 
Hvordan du opretter din klub og deltagere 

 

Oprettelse af klub 
Indtast »taekwondocamp.dk« i browserens adresselinje. 
 
Rul ned på siden til, hvor du kan se »Logind«. 
 
Klik på linket »Klik her for at oprette«. 
 
Registrering må kun foretages af klubbens holdleder. 
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Du ser nu siden, hvor du kan indtaste 
din klubprofil. 
 
Det er vigtigt, at du udfylder alle 
felter. 
 
Hvis du glemmer et felt, bliver du 
mindet om det af formularen, så du 
kan gå videre uden problemer. 
 
Den e-mailadresse du indtaster, skal 
være en fungerende mailadresse, som 
du tjekker, da du vil modtage 
kvitteringer og andre informationer, 
som har med sommerlejren at gøre på 
denne e-mail.  
 
Husk, at du kun kan gå videre ved at 
acceptere betingelserne, som du kan 
læse ved klikke på linket under 
afkrydsningsfeltet. 
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Når du har logget ind 

Ser du startsiden »Hjem«. Her har du nedenstående valgmuligheder:  

• Hjem 

• Profil 

• Deltagere 

• Support 
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Tilmelding af deltagere 

På siden »Deltagere« kan du tilmelde din klubs deltagere.  
 
Klik på knappen »Tilføj«. 
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For hver ny deltager du tilmelder, ser du en formular med felter, hvor du kan indtaste oplysninger om den enkelte 
deltager. De første felter er persondata. 
 
Herefter ser du en række felter med valgmuligheder, hvor deltageren kan vælge forskellige muligheder på lejren. 
 
Du kan trykke på kalenderikonet, for at åbne et vindue til at vælge dato.  

  
 
Fødselsdagsdato formatet er ÅÅÅÅ-MM-DD. F.eks. 1995-04-20. 
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Deltagere 

Når du har indtastet en deltager, kan du tilføje en ny på samme måde som ovenfor, men hvis dine deltagere generelt 
skal deltage ud fra de samme forudsætninger, kan du også benytte funktionen »Kopi«, hvorefter du bliver bedt om 
at indtaste et nyt navn. Du kan derefter let ændre de felter der skal ændres for den pågældende deltager. 
 
Du kan også ændre, eller slette deltagere, samt gå til kvittering for den enkelte deltager, eller en samlet kvittering for 
alle de deltagere du har indtastet. 
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Klik på knappen »Kvittering (samlet)«. 
 
Her kan du se den samlede pris for dine deltagere, samt kontonummer til indbetaling. Du kan også se specifikationer 
for hver enkelt deltager og hvor meget den enkelte deltager skal betale. 
 
Når din betaling bliver gennemført og registreret af arrangøren, vil du se den gule markering »Mangler betaling« 
skifte farve og tekst, så du kan se, at betalingen er registreret korrekt. 
 

 

 

Hvis du bliver i tvivl om noget i forbindelse med din brug af tilmeldingsportalen, kan du klikke på »Support«, hvor du 
kan se, hvilke kontakt-muligheder du har. Du kan også udfylde kontaktformularen, så vil du blive kontaktet hurtigst 
muligt. 
 
I tilmeldingsperioden står udviklerteamet altid til rådighed, klar til at hjælpe dig snarest muligt efter din 
henvendelse. 


