
SkytterAdmin 2.0
Veiledning for søknad på stevner



Logg inn på SkytterAdmin
https://nsfweb.azurewebsites.net/ 



Benytt Idrettens ID, hvis klubben ikke er 
flyttet til Rubic Medlem



Trykk på «Søknader» i venstre meny



Trykk på «+ OPPRETT STEVNE»



Angi et navn for stevnet.



Velg type stevne



Gi en kort beskrivelse av stevnet
Trykk Neste



Angi dato for nå stevnet starter



Angi klokkeslett for når stevnet starter



Velg anlegg
Trykk Neste



Velg øvelsen som skal settes inn fra Mal



Fyll ut startkontingent og trykk
«LEGG TIL FRA MAL»



Listen over øvelser og klasser fylles opp



Marker eventuelle øvelser/klasser som ikke 
skal være med, og trykk på «Slett»-knappen



For å legge inn flere øvelser, velg ny øvelse, 
angi kontingent og «LEGG TIL FRA MAL»



Stevnet har nå med øvelser fra 2 grener



Rull ned til bunn av listen, og rykk «NESTE»



Velg ønsket påmeldingstype



Velg dato for når påmelding er åpnet



Oppgi klokkeslett for når påmelding er åpnet



Oppgi siste dato der er mulig å melde seg på



Oppgi siste tidspunkt for når det er mulig å 
melde seg på



Velg type premiering, og trykk «NESTE»



Har man valgt påmelding med startlag, må 
man fylle ut detaljer om dette



Velg øvelsene som kan være med på samme 
startlag



Oppgi hvor mange lag det skal være



Oppgi varighet for (tid mellom) hvert lag



Oppgi klokkeslett for start på første lag



Oppgi hvor mange plasser det er pr. lag
Trykk «GENERER STARTLAG»



Listen over startlag fylles opp



For å slette startlag, marker og trykk på 
«Slett»-ikonet



Generering kan gjentas med ulike kombinasjon av 
øvelser og grener, om ønskelig.



Sjekk og korriger kontaktopplysninger



Legg til Stevneleder, Dommere og Jury



Fyll inn «Fornavn» og «Etternavn» og trykk 
«SØK»



Trykk på «+»tegnet  til høyre for person som 
skal legges til 



Velg funksjon, og trykk «Ferdig»



Gjenta prosessen for alle funksjonærer



Marker eventuell funksjonær som skal 
fjernes, og trykk på «Slett»-knappen



Trykk på «LAGRE» for permanent lagring av info
Merk! «Tilbake»-knappen fjerner info fra sider



Stevnet ligger i listen over søknader



Trykk på linjen for å få fram detaljer



Trykk på «Endre»-knappen for detaljer du vil 
endre på



Detalj som du kan endre har normal skrift
Det du ikke kan endre har grå skrift



Dato kan endres før stevnet er godkjent



Listen med søknader kan filtres med valgfrie 
kriterier.
Trykk Filter for å aktivere



For å fjerne et filter, trykk på «x»-en for 
uønsket kriterium


