Lathund för anmälan till OMT Finspångs Stadslopp 2018
1. Gå direkt till websidan: https://deltaga.nu/tavlingar/visa/94 eller klicka på ”ANMÄLAN” i
menyraden på Stadsloppets hemsida och gå vidare via anmälningslänken längst ned på sidan.
2. Klicka på ”ANMÄL DIG HÄR”

3. Börja med att fylla i kontaktinformationen för dig som anmäler en eller flera deltagare,
e-postadressen som anges nedan används för att logga in och ändra din anmälan.

4. Klicka sedan på ”LÄGG TILL DELTAGARE”

5. Fyll i deltagarens namn samt välj klass och födelseår i listorna. Fältet ”Förening/Företag” är frivilligt.

6. Om du ska anmäla flera deltagare samtidigt, klicka på ”LÄGG TILL FLER DELTAGARE” och upprepa
steg 5, annars klickar du på ”ANMÄL”. Knappen ”GÅ MED I KOMBINATIONSLAG” används vid
laganmälan (se särskild instruktion för laganmälan längre ned i denna lathund).

7. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta och ange eventuell rabattkod.

8. För att komma vidare måste du även markera att du godkänner deltagarvillkoren samt välja ett av
tre betalningsalternativ – Kortbetalning, Plusgiro eller Swish. (Om du har en rabattkod som ger fri
start så spelar det ingen roll vilket betalningsalternativ du väljer)

9. Klicka på ”BETALA” för att komma vidare, ”TILLBAKA” för att backa ett steg eller ”AVBRYT”.

10. Om du har valt kortbetalning kommer du då till vår betalningspartner epay för att genomföra en
säker kortbetalning. Om du istället har valt Plusgiro eller Swish följer särskilda instruktioner för hur
betalningen ska göras.

11. När din anmälan är betald ska namnet/namnen dyka upp i listan över anmälda deltagare. Vid
kortbetalning sker detta direkt men vid betalning via Plusgiro eller Swish kan det ta upp till några
dagar innan anmälan blir synlig eftersom avprickningen då är en manuell process. Du får ett mail så
fort din anmälan är registrerad som betald.

Särskild instruktion för laganmälan

Särskild instruktion för laganmälan
1. När du anmäler en deltagare i någon av klasserna ”Damer 7 km”, ”Herrar 7 km” eller ”Gå/jogga 7
km (utan tidtagning)” så visas knappen ”GÅ MED I KOMBINATIONSLAG”. Där ska du klicka om du
vill anmäla ett lag om 4 personer för att delta i lagtävlingen med utlottade priser.

2. När du klickat på knappen ”GÅ MED I KOMBINATIONSLAG” visas rutan nedan. Där kan du skapa ett
nytt lag genom att ange ett lagnamn och välja ett lösenord. ”Klicka sedan på ”SKAPA”. Sedan kan
du gå vidare genom att anmäla övriga lagmedlemmar. (se steg 3 nedan).
Alternativt så skickar du lagnamn och lösenord till dina lagmedlemmar så kan de gå in och anmäla
sig på egen hand och ansluta till ditt lag genom att ange lösenordet.
(Praktiskt om var och en ska betala själv)

3. När du ska lägga till en deltagare till ett redan befintligt lag väljer du laget i listan och anger
lösenordet. Klicka sedan på ”GÅ MED”.

Allmänt om lagtävlingen
Ett lag kan alltså bestå av medlemmar som deltar i olika klasser. Dock ej från barnloppet XL-Bygg
Lilla Slottsrundan.
Alla lag med 4 deltagare är med i utlottningen av lagpriser även om en eller flera lagmedlemmar
deltar i Gå/jogga-klassen utan tidtagning.
En resultatlista kommer att upprättas för lagtävlingen där bästa dam-, herr- och mixlag koras.
Kortast sammanlagd tid i laget gäller och alla fyra tider räknas. För att få en placering i den
resultatlistan krävs naturligtvis att alla lagmedlemmar deltar i dam- eller herrklass med tidtagning.
Mixlag är alla lag som inte är rena dam- eller herrlag.

