
  

Sådan bruger du Holdsport

● Sådan kommer du på Holdsport............side 1-2
● Sådan melder du dig som instruktør......side 3-5
● Sådan ser du alle planlagt aktiviteter.....side    6
● Brug for hjælp?......................................side    7 



  

Sådan kommer du på

1.  Skrive jeres bruger 
navn her.  Hvis i ikke har
et brugernavn spørg Bent
eller Anne B.

2.  Hvis/når i har jeres brugernavn
men ikke har/ eller kan ikke huske
adgangskoden, tryg her og
i får en mail med en ny adgangskode.

3.  Når i har modtaget jeres adgangs
kode, skrive brugernavn og så
adgangskode og tryg på ”log på”. 

 4.  Hvis i hakker af her,
så husker din computer
dig næste gang du vil
log på uden du skriver
adgangs kode.
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  9.  Skrive dit nye brugernavn.

5. Nu kan i ændre
adgangskoden til
noget i kan huske.

6.  Klik på pilen og så
klik på ”profilindstilling”

5. Nu kan i ændre
adgangskoden til
noget i kan huske, samt ændre
jeres brugernavn.

6.  Klik på pilen og så
klik på ”profilindstilling”

7.  Klik på ”kontoadministration”
8.  Klik på ”administrer profile”
7.  Klik på ”kontoadministration”
8.  Klik på ”administrer profile”

 10.  Skrive dit nye kode ord.

 11.  Huske at tryk
 på Læg Sammen.



  

Sådan tilmelder du dig som 
instruktør
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14.  Click på pil ned.

15.  Vælge GCC Gæasteinstruktører.
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3.  Når siden kommer
frem så vælge

kalender

4.  Nu kan du se alle de 
gæste selskaber

 som er bookede.  



  

19.  Her kan du se
antalet der er tilmeldt.
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18.  Finde det selskab
du vil tilmelder dig og
tryg på ”tick”. 

20.  Hvis du ønsker
at afmeld dig skal du
tryg på ”tick”, og så
på ”xAfmeld”.

20.  Hvis du ønsker
at afmeld dig skal du
tryg på ”tick”, og så
på ”xAfmeld”.



  

Se alle de kommendene aktiviter i klubben 
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21.  For at se alle
aktiviter skal
du tryg på ”Hold”
og så vælge 
Gentofte Curling Club.

21.  For at se alle
aktiviter skal
du tryg på ”Hold”
og så vælge 
Gentofte Curling Club.



  

Hvis i ønsker at booke et privat arrangement i 
kalenderen, ringe eller skriv til:
– Bent (29656607) -bentmosebuen@fasttvnet.dk 

– Anne B. (26835319) – abradley48@ymail.com 

og vi vil oprette det i kalenderen.

● Held og lykke med Holdsport, og hvis i har 
brug for hjælp, så spørg!

Til sidst . . .
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