Så här gör du för att anmäla dig till tävlingar!
Tävlingskalendern
Inbjudningar till alla Skånska tävlingar, med undantag från vissa mindre arrangemang, finns i ett häfte
som Skånes Orienteringsförbund (SKOF) ger ut två gånger om året, vår och höst.
Alla arrangemang i hela Sverige hittar du på nätet under menyn ”till Eventor”.
I inbjudan hittar du all information om arrangemanget, som t ex vem som är arrangör, var tävlingen
är, hur man hittar dit, när sista anmälningsdagen är m m.
Inbjudningar till mindre arrangemang, som ofta bara gäller den egna kretsen, läggs alltid ut på
klubbens hemsida.

Anmälan
I inbjudan står det även hur man ska anmäla sig, oftast via anmälningsprogrammet Eventor, vilket var
och en gör själv.
Ska anmälan göras på annat sätt ombesörjer klubbens anmälningsansvarige att detta blir gjort.

Har du inte tillgång till internet eller känner dig osäker på hur man gör är det bara
att slå en signal till klubbens anmälningsansvarige.

I OK Kontinent är det Ingrid Jensen som är anmälningsansvarig.
Hem
Mobil
e-post

040-455491
0703-529254
ming.jensen@telia.com

Så här hittar du inbjudningar via nätet.
1. Gå in på Kontinents hemsida och klicka på tävlingsanmälan i menyraden. Välj sedan till
Eventor. Eventor är ett program som administrerar alla tävlingar.
Tävlingskalendern når du utan att vara inloggad. Vill du däremot anmäla dig till en tävling
måste du logga in dig.

Klicka på logga in och välj jag
loggar in med klubbens
lösenord.
Välj OK Kontinent och ange
palmen som lösenord.

2. Välj vilken tävling du vill anmäla dig till genom att gå in i tävlingskalendern och klicka på
önskat arrangemang.
Du får då fram grundinformation om tävlingen.
3. Till höger i bilden hittar du olika information.
Där finns bl a startlista, vem som är anmäld, inbjudan, pm m m.
4. För att anmäla klickar du på rubriken anmäl.
Välj anmäl/avanmäl en klubbmedlem
5. Leta upp namnet på den som ska anmälas i listan.
För att personen ska komma upp i listan krävs det att han/hon är registrerad i
medlemsförteckningen. Hittar du inte rätt namn, kontakta anmälningsansvarig.

6. När du hittat rätt namn kommer du till följande bild.
Här väljer du klass och anger nummer på sportident-bricka som du ska använda.

7. Klicka på spara och anmälan är klar. Du får nu upp en bild där du kan kontrollera dina
uppgifter.

