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Tilmeldingsvejledning til regional 3. division 2018/19 
 
Der tilmeldes via Foreningsportalen og udførlig vejledning følger herunder. 
 
Tilmelding Tilmelding Tilmelding Tilmelding til regionaltil regionaltil regionaltil regional    3. 3. 3. 3. divisiondivisiondivisiondivision    
Det kræver, at man er medlem af Floorball Danmark og formand eller kasserer har fået tilsendt 
adgangskoder. Når disse er på plads går den pågældende foreningsrepræsentant til denne side: 
http://foreningsportalen.dgi.dk/Login.aspx 
 
Under menupunktet TilmeldingTilmeldingTilmeldingTilmelding----Hold(Turnering)Hold(Turnering)Hold(Turnering)Hold(Turnering) kan I foretage holdtilmeldingen.  
I indstiller følgende:  
Landsdel: Bevæg dig for livet 
Idræt: Floorball 
Turnering: Danmarksturneringen i Floorball 
Tryk ”start søgning” og rækken med navnet ”3. Division – Herrer” kommer frem. Tryk på knappen ”Tilmeld 
hold” og nyt vindue med holdinfo åbner sig. 
 
HoldinfoHoldinfoHoldinfoHoldinfo    
Der er forud udfyldt enkelte informationer, som bliver stående og I tilføjer i følgende: 
Antal hold: 1 
Spillested: vælg det tilknyttede spillested i drop down menuen. Er det ikke tilføjet sendes en mail 
efterfølgende til saa@floorbal.dk med angivelse af navn og adresse på spillestedet. 
Tryk på knappen ”næste”.  
 
HoldkontakterHoldkontakterHoldkontakterHoldkontakter    
Udfyld ”vælg hverv” og tryk på knappen ”vælg person”. Søg om personen findes i databasen i forvejen og 
vælg personen, hvis den findes. Hvis personen ikke findes trykkes på knappen ”opret person”. Der 
udfyldes data i de *markerede felter og trykkes ”gem ændringer”. 
Der skal som min. være udfyDer skal som min. være udfyDer skal som min. være udfyDer skal som min. være udfyldt énldt énldt énldt én    holdkontakt pr. holdtilmelding, det er jeres sikkerhed for at modtage holdkontakt pr. holdtilmelding, det er jeres sikkerhed for at modtage holdkontakt pr. holdtilmelding, det er jeres sikkerhed for at modtage holdkontakt pr. holdtilmelding, det er jeres sikkerhed for at modtage 
kampændringsjokampændringsjokampændringsjokampændringsjournaler, når sæsonen går i gang, ellurnaler, når sæsonen går i gang, ellurnaler, når sæsonen går i gang, ellurnaler, når sæsonen går i gang, ellers får I ingen kampmeddelelser, hvis der sker ers får I ingen kampmeddelelser, hvis der sker ers får I ingen kampmeddelelser, hvis der sker ers får I ingen kampmeddelelser, hvis der sker 
ændringer.ændringer.ændringer.ændringer.    
 
Så er holdet tilmeldt. 
 
Tilmeldingsfristen er d.  1. august og herefter bliver alle rækker inddelt efter geografiske hensyn. Program 
udsendes kort derefter. 
 
 

 

 

Steffen Aagaard Fabricius 
Turneringschef 

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

(+45) 24 48 14 29 • www.floorball.dk 

       

 


