Online løbstilmeldingssystem
DMU’s online-kalender, hvor kørere kan tilmelder og betaler for tilmelding til løb, ligger på web-adressen:
http://loebskalender.dmusport.dk (vælg herefter fx Motocross og efterfølgende år)
I tilknytning til online-kalenderen, er der også en side, hvor klubberne har mulighed for at se hvor mange
som er tilmeldt til deres løb og hente tilmeldingsadresser ned (se længere nede).
I dette dokument kan du finde en beskrivelse af systemet generelt, samt ovennævnte, dvs. ”klubbernes
side”.
Systemet generelt
Formålet med DMU’s online-system er at, lette proceduren for såvel kørere som klubber ved løbstilmelding.
En væsentlig fordel ved systemet er at, klubberne ikke skal identificere betalinger til det enkelte løb og
sammenholde dem med de indkomne tilmeldinger.
Alle løbstilmeldinger som registreres via online-kalender på www.dmusport.dk - og står på tilmeldingslisten
fra systemet - er betalt.
Klubben er samtidig fri for selv at skulle hente oplysninger om den enkelte tilmeldte kører (som er tilmeldt
via online systemet), og overføre dem til en liste. Oplysningerne er hentet fra kørerens stamdata i DMU
medlemssystemet, suppleret med kørerspecifikke oplysninger i den enkeltes profil i online-kalenderen
(som køreren selv er ansvarlig for at opdatere).
Klubbens login
Til klubberne - er der oprettet en separat løbs-tilmeldings-hjemmeside. Klubbernes "del" af løbskalenderen,
som ligger på internet-adressen:
http://loebskalender.dmusport.dk/admin/
For klubberne fungerer deres del af online-systemet på følgende måde:
Klubbernes bestyrelsesmedlemmer er registreret med et LOGIN bestående af licensnummer og
adgangskode, som er identisk med login til forretningssystemet.
Når tilmeldingsfrist 2 på det enkelte løb overskrides, så lukker systemet for tilmelding og klubben modtager
via mail en samlet excel-fil (xls), som indeholder samtlige tilmeldinger på løbet.
Klubben/Bestyrelsesmedlemmerne, kan med sit login via ovenstående, hente listen manuelt på ethvert
givet tidspunkt.
Tilmeldingerne er oplistet i rækker, og ud for hver tilmelding figurerer følgende oplysninger om køreren:
•
•
•
•
•
•
•

Tilmeldt dato
Klasse
Navn
Fødselsdag
E-mail
Licens
Osv.

Klubbernes side – sådan ser det ud
Når du har skrevet adressen i dit internet-program (web-browser) - kommer der et skærmbillede frem,
hvor du bliver bedt om at indskrive dit login, dvs. licensnummer og adgangskode.

Dernæst trykker du på knappen Login.
Har du glemt dit password kan du nøjes med at skrive din e-mail-adresse og dernæst trykke på knappen
"Glemt adgangskode". Din adgangskode vil herefter blive tilsendt til din e-mailadresse.
(se mere næste side)

Når du er logget ind ser du følgende skærmbillede:

Foroven er der blot 1 fane: Tilmeldinger. Du kan se de løb hvor der er indkommet tilmeldinger ved at
trykke på tilmeldinger. Der står samtidig hvor mange tilmeldinger der er kommet på det enkelte løb.
Når du trykker på det enkelte løb - så fremkommer en liste med samtlige gennemførte tilmeldinger.
Under listen med tilmeldte er der en knap hvor der står "Eksporter liste til excel". Ved at trykke på denne
kan du hive tilmeldingerne ud på en excel-fil.
I excel-filen står tilmeldingerne enkeltvis vandret, med samtlige oplysninger, som kørerne ved tilmelding er
blevet bedt om at afgive.
Du kan, hvornår det skal være - gå ind via hjemmesiden og downloade denne liste - eller følge med i hvor
mange som har tilmeldt og betalt til løbet - via løbskalenderen. Vær opmærksom på, at tilmelding via
løbskalenderen først stopper dagen før arrangementets start. Og tilmeldingsmuligheden fjernes først da,
automatisk, på løbet.
Afregning
Beløbet som klubben har til gode, efter alle tilmeldingerne, er i første omgang indbetalt til en DMU konto og skal efterfølgende, når tilmeldingsfristen er nået, samlet overføres til jeres egen konto.
Overførslen bliver varetaget af DMU’s økonomimedarbejder, Jean Snitily, e-mail: js@dmusport.dk. Som
hovedregel så modtager klubben tilmeldingsbeløbet ugen efter at løbet er afviklet.

De sidste bemærkninger
Klubberne kan ikke komme til at slette noget. Man kan "kigge" på antallet af tilmeldinger, og tage
udtrækslister. Der er således ingen fare for - at klubben ved et uheld kommer til at gøre noget "forkert".
Der kan ikke ske noget ved, at du klikker rundt og tager udtrækslister. Heller ikke selv om du sletter i listen
efterfølgende. Næste gang du henter den via hjemmesiden - så ser den ud som den hele tiden har gjort.
Har du spørgsmål - så er du velkommen til at kontakte undertegnede.
Off-track- og speedway-klubber
Camilla Friberg
Tlf. 29 68 68 68 74
E-mail: cf@dmusport.dk

Motocross-klubber bedes henvende sig til:
Lea K. Hansen
Tlf. 29 28 80 12
E-mail: lkh@dmusport.dk

Road racing- og dragracing-klubber bedes henvende sig til:
Martin Gunnar Thenning
Tlf. 29 68 68 67
E-mail: mgt@dmusport.dk

