Registrering i Sportdata – Set Online Karate
Når du skal registrere utøvere til et stevne i Sportdata er det viktig at du gjør ting i rett rekkefølge.
Spesielt gjelder dette dersom det er første gang du benytter Sportdata.
Prosessen er som følger:
1. Registrere din klubb i Sportdata
2. Førstegangsinnlogging
3. Legge til utøvere, trenere og dommere i din klubb
4. Finn stevnet du ønsker å delta i
5. Registrere utøvere fra din klubb til ønsket stevne
NB! Utfør stegene i prosessen som vist.

Registrere din klubb i Sportdata
Benytt følgende lenke til Sportdata: https://www.sportdata.org/karate/set-online/index.php.
1. Klikk på Login til høyre i skjermbilde

2. Dette innloggingsvinduet kommer da opp:

3. Dersom du aldri har benyttet Sportdata vil ikke din klubb være registrert.
Velg da Create a new account (merket med rød ring over).
(Har du en konto fra før, logger du selvsagt inn med klubbens username og password.)
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4. Fyll inn nødvendig informasjon i skjema som fremkommer, og lagre dette.

5. Etter lagring vil du få opp følgende melding:

Du vil få tilsendt en epost fra info@sportdata.org til den epostadressen du oppga i skjemaet.
6. Eposten inneholder en aktiveringslenke som du må kopiere til din internettbrowser for å få
aktivert kontoen.
Når konto er aktivert får du følgende tilbakemelding på skjermen.

Du er nå klar til førstegangsinnlogging.

Tips! Videosnutt som viser registrering av ny klubb: http://www.youtube.com/watch?v=JuUrwSXIt68
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Førstegangs-innlogging
1. Logg inn ved å benytte Username og Password som du oppga på skjemaet.

2. Fra hovedmenyen velger du My Club/team data

3. Legg inn følgende
•

Klubbnavnet som du oppga i registreringsskjemaet

•

En forkortelse for klubben

•

Land

Og deretter lagre. Du vil få melding om at Your data has been saved succesfully.

Tips! Videosnutt som viser førstegangsinnlogging: http://www.youtube.com/watch?v=Lu3fpHUYzkU
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Legge til utøvere, trenere og dommere i din klubb
Før du kan melde på utøvere til ulike stevner må du først sørge for å ha utøvere tilknyttet din klubb i
Sportdata. Det samme gjelder for trenere (Coaches) og dommere (referees).
1. Fra hovedmenyen velger du My Competitors

2. Velg deretter Add new competitor fra oversikten som fremkommer

3. Legg inn data i skjema for utøveren du ønsker å registrere i din klubb.
Velg Add new competitor for hver utøver som skal registreres.
4. En oversikt over alle registrerte utøvere får du ved å velge:

5. Du registrerer klubbens trenere/lagledere og dommere på samme måten ved å velge My
coaches og My referees fra samme menyen:

6. Nå som du har registrert medlemmer i din klubb kan du gå videre med å melde utøvere på
ulike stevner.
Tips! Videosnutt som viser hvordan du legger til utøvere i din klubb:
http://www.youtube.com/watch?v=vGfLakwagkQ
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Finn stevnet du ønsker å delta i (eks. JKA Nasjonalt mesterskap)
1. Fra hovedmenyen velger du Events for å få en oversikt over alle tilgjengelige stevner

2. For NM 2017, let frem JKA Nasjonalt mesterskap og klikk på stevnet

Eller benytt denne lenken direkte:
https://www.sportdata.org/karate/setonline/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=3108#a_eventhead
3. JKA Nasjonalt mesterskap ser slik ut:
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Registrere utøvere fra din klubb til ønsket stevne
Nå som du har funnet frem til ønsket stevne er det klart for å melde på utøvere.
1. Velg Registration-ikonet

2. Du kan nå velge mellom å melde på utøvere, trenere og dommere

3. Velg Competitor:

Fra undermenyen kan du velge mellom å melde på individuelle utøvere (Add individual
entry) eller et lag (Add team entry)
4. Start med å velge individuelle utøvere.
I og med at du har registrert utøvere til din klubb tidligere vil du nå kunne velge utøvere fra
en liste og hvilken kategori/klasse de skal delta i. Se eksempel:

Siden du, under registrering, måtte oppgi fødselsdato på utøvere, vil det bare være
kategorier som er gyldige for aktuell utøver som vises.
Velg de kategorier som utøver skal delta i (du kan velge flere samtidig), og lagre påmelding.
5. Fortsett slik med alle utøvere som skal delta på stevnet.
Gjør det samme for alle lag som skal delta.
6. Dersom du skal melde på trenere eller dommere, fortsetter du på samme måten med dem.
Du er nå ferdig med å melde inn utøvere og andre fra din klubb til aktuelt stevne 
Tips! Videosnutt som viser hvordan du melder på deltakere til et stevne:
http://www.youtube.com/watch?v=KPuae9uKHP0
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