Guide för anmälan till
A-licenstävling säsongen
2021-2022
Bordtennissektion

Vi har tagit fram ett nytt anmälningssystem/betalningssystem (Zynatic) inför säsongen 21-22.
Vår förhoppning är att det ska bli smidigare att anmäla sig och även att det ska lätta den administrativa bördan för klubben. Det nya är att man betalar direkt vid anmälan via swish.

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG
Emil skickar ut inbjudan samt ytterligare info om tävling via mejl till er. När du bestämt dig för vilka
klasser du vill spela gå in på anmälningslänken jag mejlat ut i samband med inbjudan. Du anmäler
dig till tävlingen genom att fylla i det lilla formuläret och betala för tävlingen via swish. När betalningen gått igenom är du anmäld till tävlingen. Lämna dubbelpartner fältet tomt om du inte ska
spela dubbel.
Hitta rankingpoäng
Om du skall spela poängklass och inte vet din rankingpoäng:
A. Gå in på: Länk
B. Tryck på Spelklarlistor i menyn
C. Välj Klubb ”Lekstorps IF” i pop-up-menyn
D. Välj Licenstyp ”Barn, ungdom eller senior…..” i pop-up-menyn
Tar ett exempel på Love Jerdborg står det u900 poäng. Det betyder att han har mellan
800-900 poäng. Det betyder att Love kan vara med i max 900 poäng och högre klasser.
Är du ändå osäker vilka klasser som passar, kontakta Emil så hjälper han till.
Åldersklasser 2021/2022
För att ta några exempel:
Pojkar/ ickor 9 är för spelare födda 2012 eller senare.
Pojkar/ ickor 15 är för spelare födda 2006 eller senare.
Herrjuniorer/damjuniorer 20 är den äldsta klassen och där får spelare födda 2001 eller senare delta.
Hitta tävlingar/inbjudningar lätt
För att slippa leta i bland dina mail nns alla inbjudningar samlade på:
lekstorpsif.se/kalender-tavlingar/
Där nns även en länk till: LIF-anmälningssystem (Zynatic) och där kan du välja bland de tävlingar
som är aktuella att anmäla sig till.
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Är man osäker över något. Emil på 0765907405 eller på bordtennis@lekstorpsif.se

