Påmelding til Uniosmatchen 2018
Alle deltagere og stafettlag skal meldes på via Eventor.
Dette gjelder også reserver og ledere som skal løpe.
Løpere meldes på tilknyttet sin krets/distrikt ( ikke klubb).
Eksempel: Mikkel Berglund løper for Ringerike o-lag, men meldes på tilkyttet sin krets: Buskerud.
Kretsens unionsmatchansvarlig må ha bruker (user) på norsk eventor med påmelderrollen for sin
krets/distrikt i Eventor.

Opprette bruker i eventor.orientering.no
Dersom du ikke har brukernavn i norsk eventor så kan du følge denne oppskriften.
Gå til http://eventor.orientering.no
Velg Registrer

Velg klubb eller registrer ny dersom det ikke finnes noen klubb

Klikk knappen merket gå videre
Registrer persondetaljer

Klikk knappen merket neste

Bekreft opplysningene ved å klikke på knappen Lagre

Knytte bruker til riktig krets/distrikt
Velg min side

Legg til medlemsskap i distrikt/krets

Klikk knappen merket Legg til og så knappen merket Lagre.

Knytt bruker til riktig rolle
For at du skal kunne melde på løpere tilknyttet en krets/distrikt – må du ha Påmelderrollen.

Slik rolletildeling kan utføres av kretsens administrator eller Norges Orienteringsforbund. Ta
kontakt i god tid dersom dere trenger hjelp ( stig@melling.no tlf. +4795124632)

Legge til løpere til krets/distrikt
For at løpere skal kunne meldes på tilknyttet sin krets/distrikt, må de først legges inn som
medlemmer av kretsen i Eventor.
Logg deg inn http://eventor.orientering.no Velg din organisasjonstilknytning ( ikke klubb, men
krets/distrikt)
Åpne oversikt over krestmedlemmer.

Klikk knappen merket Legg til nye medlemmer.
Skriv inn fornavn og etternavn og kjønn. Dersom du ikke kjenner fødselsdato så er ikke det så
farlig. Klikk knappen merket Neste.

Eventor utfører nå en kontroll mot eksisterende personer i personregisteret. Velg riktig person
dersom den finnes og klikk knappen merket Neste.

Bekreft registreringen ved å klikke på knappen merket Lagre.

Deltagere som er knyttet til kretsens medlemsregister i Eventor, kan meldes på løpet.

Påmelding til Unionsmatch - individuelt
Gå til løpet i eventor http://eventor.orientering.no/Events/Show/9574?
Velg påmelding og velg deltager.

Velg klasse og emit-brikke.

Dersom deltageren ikke har emit-brikke så skal brikkenummerfeltet stå tomt. Vi tildeler leiebrikke
til disse løperene.
Klassene som skal benyttes av reserver starter med bokstaven R
Klassene som skal benyttes av ledere starter med bokstaven L

Bekreft påmeldingen og klikk lagre.

Påmelding til Stafett
http://eventor.orientering.no/Events/Show/9575?

Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe som ikke fungerer.

Hilsen,
Stig Melling
stig@melling.no
+4795124632

