Made, 19 Maart 2017

Geacht Bestuur en/of Wedstrijdsecretariaat,
In onderstaande handleiding vind u de uitleg hoe u online schrijft voor ons toernooi.
Allereerst moet u ervan bewust zijn dat alle deelnemers die u wilt inschrijven JBN-lid zijn. Daarnaast
is het alleen mogelijk dat uw toernooi secretaris judoka’s inschrijft voor ons toernooi.
Ervan uitgaande dat u deze handleiding gevonden heeft via www.judoclubmade.nl ->
Amerhaltoernooi -> Inschrijven. Op deze pagina vind u onder de inschrijfhandleiding een link naar de
inschrijfpagina. Zoals te zien is in de afbeelding hieronder.

Om in te schrijven klikt u op de inschrijfpagina link. U komt vervolgens op onderstaande pagina
terecht.

Om door te gaan met
inschrijven klik op “online

inschrijven als groep”.
Vervolgens zult u moeten inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zoals te zien is op de
afbeelding op de volgende pagina.

Wanneer dit gelukt is, ziet u een overzicht met alle club leden die passen binnen de
leeftijdscategorieën van ons toernooi. U kunt nu alle deelnemers selecteren die u wilt inschrijven.
Van al deze deelnemers dient u ook het juiste gewicht in te vullen. Vervolgens kunt u op de knop
Inschrijven drukken. Alle deelnemers zullen nu voor ons toernooi worden ingeschreven. U zal ook
merken dat meteen het openstaande inschrijfgeld zal worden getoond. U moet nu gelijk via iDeal
betalen. Door verder te klikken zal het iDeal scherm opstarten. Wanneer u de betaling heeft voldaan
is uw inschrijving succesvol gelukt.
Het is niet mogelijk om de betaling door te sturen naar uw penningmeester, u dient zelf de betaling
te voldoen.
Via het inschrijfsysteem kunt u ook gewichten wijzigen door bij de ingeschreven deelnemers het
gewicht te wijzigen.

Wij hopen u via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben om succesvol voor ons toernooi te
kunnen inschrijven. Bij vragen mag u altijd contact opnemen met amerhaltoernooi@judoclubmade.nl
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