Påmelding til stevner i regi av JKA Norway
Når du skal registrere utøvere til et stevne er det viktig at du gjør ting i rett rekkefølge.
Prosessen er som følger:
1. Registrere din klubb
2. Legge til utøvere, trenere og dommere i din klubb
3. Registrere utøvere fra din klubb til ønsket stevne
NB! Utfør stegene i prosessen som vist over.

Registrere din klubb
Benytt følgende lenke: https://register.jkanorway.no
1. Dette innloggingsvinduet kommer da opp:

2. Dersom du aldri har benyttet dette systemet før må du registrere klubben din før du kan gå
videre. Klikk på register a new user.
(Har du en konto fra før, logger du selvsagt inn med klubbens username (e-post) og
password.)
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3. Fyll inn nødvendig informasjon i skjema som fremkommer.

4.

Klikk på register. Du må nå avvente til admin godtar din forespørsel om å opprette bruker.
Du vil bli varslet på e-posten du oppga i registreringen når din forespørsel er blitt godkjent.

5. Når forespørselen er godkjent kan du logge inn på din klubb sin bruker.
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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.
Det samme gjelder for trenere (Coaches) og dommere (referees).
1. Fra hovedmenyen velger du enteries

2. Legg inn data i skjemaet for utøveren du ønsker å registrere i din klubb.
Velg save for hver utøver som skal registreres.

3. En oversikt over alle registrerte utøvere vil være synlig under registreringsskjemaet under
overskriften «athletes registreted with «klubbnavn»».

4. Du registrerer klubbens lagledere og dommere på samme måten.
5. For å legge inn et lag velger du teams

6. Skriv navnet på laget og velg deretter save. Navnet kan være for eksempel «klubbnavn G1315» eller lignende.

Side 3 av 5

7. Nå som du har registrert medlemmer i din klubb kan du gå videre med å melde utøvere på
ulike stevner.
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Registrere utøvere, dommere eller coach fra din klubb til ønsket stevne
Nå som du har registrert utøverne, slik at de er knyttet til din klubb kan du melde dem på til ønsket
stevne.
1. Fra hovedmenyen velger du competitions for å få en oversikt over alle tilgjengelige stevner

2. Klikk på register athletes på linjen for stevnet du ønsker å melde på utøveren.

3. Fra nedtreksmenyen kan du velge hvilken utøver du ønsker å melde på. Velg deretter hvilken
funksjon vedkommende skal ha på stevnet, athlete, referee eller coach. Dersom du legger til
en utøver må du også legge til hvilken klasse personen skal delta i. Ved valg av coach eller
referee forsvinner dette valget.

Avslutt med å klikk på register.

4. Fortsett slik med alle utøvere som skal delta på stevnet.
Gjør det samme for alle lag som skal delta.
OBS! Dersom utøveren skal delta i både kata og kumite må man legge til utøveren i begge
klassene.
Du er nå ferdig med å melde inn utøvere, coacher og dommere fra din klubb til ønsket stevne.
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