Lottning
Skapa serier och hantera anmälda lag
1. Klicka på Tävlingar i vänstermenyn och välj Administrera idrott.
2. Välj aktuell idrott, klicka på aktuell tävling och klicka på aktuell spelklass.
3. Under rubriken Serier, klicka på knappen Lägg till. Upprepa för varje serie ni har.
Spara genom att klicka på Lägg till.
4. Under rubriken Anmälningar finns flikar i överkant. Klicka på fliken Ingen serie
tilldelad.
5. Klicka på knappen Flytta anmälningar och välj sedan den serie du vill jobba med.
6. Klicka i rutan Anmälningar och klicka på det lag du vill flytta till serien. Du kan klicka
flera gånger rutan för att flytta flera lag.
7. Spara genom att klicka på Flytta anmälningar.
8. Nu kan du se antal lag som finns sparade under respektive serie/flik i överkanten.
9. I den här vyn kan du som administratör också anmäla lag genom att klicka på
knappen Anmäl lag och fylla i uppgifterna. Spara genom att klicka på Anmäl.

Flytta lag mellan serier (före lottning)
1. Ställ dig i den serie som innehåller laget som ska flyttas. Klicka på Flytta anmälningar
och ta bort det lag du ska flytta.
2. Byt division under serie och lägg till laget som du precis tog bort.
3. Du kan även byta serie genom att trycka på knappen Ändra efter laget. I rullistan
väljer du vilken division du ska flytta laget till. Här kan du även byta spelklass på ett
lag genom att byta spelklass i rullistan.

Inställningar inför lottning
Observera att sista anmälningsdag måste ha passerat innan lottning kan påbörjas!
1.
2.
3.
4.

Klicka på Tävlingar i vänstermenyn och välj Administrera idrott.
Välj aktuell idrott och klicka på aktuell tävling.
Klicka på Ändra för den aktuella spelklassen.
Klicka på fliken Seriespel. Ange Matchlängd (total tid för match inklusive paus) och
Antal möten.
5. Om ni vill spela dubbelmatcher per kväll så markerar du det alternativet.
6. Sedan väljer du Max antal matcher per lag/vecka.
7. Välj sedan Max antal matcher per lag/dag.
8. Klicka på Lägg till matchtid. Här anger du de veckodagar, tider och platser det ska
spelas på.
9. Om du inte har en plats/plan tillagd så måste du lägga till det. Det gör du genom att
klicka på knappen Välj efter lokaler platser. Tryck på Lägg till resurs. Gör sedan en
plats/plan under Typ.
10. Om ni har en plats med fler än en plan, tänk på att du måste skapa två unika platser
(till exempel Strandängen plan 1 och Strandängen plan 2). Annars kommer systemet
varna för dubbelbokning när lottningen sker.
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11. Klicka på Lägg till speluppehåll för att ange dagar det inte ska spelas på (till exempel
julafton).
12. Spara genom att klicka på knappen Ändra.

Lottning
1. Starta lottningen genom att klicka på knappen Skapa matcher.
2. Du kan välja att lotta för hela spelklassen eller för en specifik division. Om du ska lotta
för hela spelklassen gör du det under Spelklass. Vill du lotta för endast en division
ställer du dig under Anmälningar, klicka på knappen Skapa matcher, då lottas endast
den divisionen.
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