
Vejledning tilmeldingssystem til ViKaSki løb 
Hvorfor nu et tilmeldingssystem 
Vi vil gerne opnå følgende ved det nye tilmeldingssystem: 

• Gøre det nemmere at håndterer løberne og resultatlister når vi vender tilbage til normale tilstande. 

• Vi vil gerne vide hvem der downloader vore kort og løber vore baner udenfor det bemandede 

tidsrum. 

• Vi vil gerne gøre det nemt at tilmelde sig. 

• På sigt skabe sammenhæng mellem tilmeldinger og resultatliste 

Hvad betyder det. 
Du kan fremover kun downloade kort til vore løb efter en tilmelding. Tilmeldingen er altså forudsætningen 

for at få et kort. 

Dine grundoplysninger gemmes fra gang til gang, så du kun skal udfylde den bane du vil løbe og trykke på 

en Tilmeld knap for at komme til download. 

Hvordan virker det. 

Første gang du besøger siden 

Opret dig som bruger 
Ved første besøg trykker du på linjen Sign up for a new account (ved enden af Lille pil): 

 



 

Udfyld herefter Sign Up formen. Email adresse ved rød pil. Password ved grøn pil (det samme password 2 

gange). Tryk herefter på SIGN UP (lilla pil). Se eksempel på udfyldt form herunder: 

 



Første tilmelding efter brugeroprettelse 
Når du har trykket på Sign Up knappen kommer du til tilmeldingsformen. 

 

Alle felter (undtagen ”bestille kort” og ”kun navn og email”) skal udfyldes. Felterne ved de røde pile 

gemmer de indtastede oplysninger, som efterfølgende vil være for udfyldte (se herunder) 

 

Kun Felterne ud for de røde pile (Ovenfor) skal udfyldes, primært den øverste røde pil 



Efterfølgende når du besøger siden 

Tilmelding til løb 
Hvis du er i tvivl om hvilken bane du vil løbe, kan du gå til oversigten over baner (se herunder) 

Tilmeldingsblanketten (se ovenfor) skal udfyldes. Når trykker på tilmeld knappen registreres din tilmelding 

og du kommer til download af kort 

Oversigt over de tilbudte baner 

 

Download af kort 

 

Rettelse af valgt bane 
Man kan kun tilmelde sig én gang. Kommer du tilbage til siden inden løbet bliver afholdt, kommer du til en 

oversigt der viser, hvilken bane du har tilmeldt dig. Her kan du enten ændre dit banevalg eller blot gå 

direkte til download siden. 



Du kan ligeledes slette din tilmelding, hvis du har fortrudt deltagelse i det pågældende løb. Du bruger 

knappen SLET TILMELDING  

 

Kvittering for rettelse eller sletning (se herunder) modtages når du har rettet til en anden bane eller slettet 

din tilmelding. 

 

Oversigt tilmeldte løbere 
Trykker du på Tilmeldte i menuen kommer du til en oversigt, der viser de tilmeldte til den kommende 

onsdag. 



 

 

Dine egne data 

Se hvilke løb du har været tilmeldt 

 

Se grunddata 

 

Ret grunddata 

Hvis du retter i dine data (se ovenfor) bliver rettelserne gemt umiddelbart 


