Vejledning
Klubskifte i Bowlingsportalen
09/2021

Indledning
Fra og med 1. maj 2021 udgår den manuelle klubskifteblanket. Fra samme dato oprettes og
godkendes et klubskifte i Bowlingportalen. Ved at bruge bowlingportalen forenkles processen, ikke mindst i forbindelse med indhentelse af underskrifter på den manuelle blanket, og
den efterfølgende fremsendelse til administrationen.
Alt nyt kræver naturligvis lidt tid. Vi håber derfor af denne vejledning i klubskifte via Bowlingportalen hjælper til, at man som bruger opnår en fortrolighed i brug af
klubskiftefunktionen i Bowlingportalen.
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1.

Oprettelse af klubskifte i Bowlingportalen
1.1

Klubskifte i Bowlingportalen
Fra og med den 1. maj 2021 skal et klubskifte oprettes og godkendes i Bowlingportalen.
For at oprette et klubskifte i Bowlingportalen, skal man som atlet være oprettet
som bruger af Bowlingportalen. Samtidig skal atletens spillerprofil tilknyttes atletens brugerprofil. Er man som atlet ikke oprettet som bruger af Bowlingportalen
med en tilknyttet spillerprofil, henvises til kapitel 3 nedenfor)
Klubskiftet kan oprettes på to forskellige måder:
• Klubskiftet oprettes af atleten (se nedenfor 1.1.1)
• Klubskiftet oprettes, efter aftale med atleten, at den nye klub (se nedenfor
1.1.2)
1.1.1 Klubskifte oprettes i Bowlingportalen af atleten
Andersine And ønsker at skifte fra BK Andeby til BK Mouseton og har talt
med BK Mouseton, der gerne vil have Andersine som medlem.
Andersine har tidligere oprette sig som bruger af Bowlingportalen med tilknyttet spillerprofil.
Andersine logger derfor på bowlingportalen og vælger menupunktet ”Spillere” -> ”Opret klubskifte”

Andersine udfylder herefter feltet ”Til klub” med BK Mouseton. Og klikker
herefter på ”Opret klubskifte.
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Klubskiftet er hermed oprettet og afventer nu godkendelse fra BK Andeby
som ”gammel” klub og BK Mouseton som ”ny” klub. Når begge klubber har
godkende klubskiftet, effektueres skiftet af Klubservice.
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1.1.2 Klubskifte oprettes i Bowlingportalen af atletens nye klub
Bedstemor And ønsker at skifte fra BK Andeby til BK Mouseton og har talt
med BK Mouseton, der gerne vil have Bedstemor And som medlem.
Bedstemor And er ikke oprettet som bruger af Bowlingportalen. BK Mouseton tilbyder derfor at oprettet klubskiftet på vegne af Bedstemor And.
BK Mouseton logger på Bowlingportalen og vælger menupunktet ”Klubadministration” -> ”Klubskifter” og klikker på feltet ”Opret indmeldelse”

Der klikkes på ”vælg spiller” for at søge efter Bedstemor And i Bowlingportalen.
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Alle søgekriterier kan bruges. I dette tilfælde søges der på samtlige medlemmer af BK Andeby, hvorefter Bedstemor And vælges på listen.

Alle søgekriterier kan bruges. I dette tilfælde søges der på samtlige medlemmer af BK Andeby, hvorefter Bedstemor And vælges på listen.
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Klubskiftet oprettes ved at klikke på ”gem” og afventer nu godkendelse fra
BK Andeby som ”gammel” klub. Da BK Mouseton har oprettet klubskiftet
for at hjælpe Bedstemor And, skal klubben ikke godkende klubskiftet. Når
BK Andeby har godkendt klubskiftet, effektueres skiftet af Klubservice.
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1.1.3 Genindmeldelse af atleter, der står som ”udmeldte spillere”
Atleter, der i Bowlingportalen er registreret med ”Udmeldte spillere” i feltet
”klub”, har tidligere haft licens i Danmarks Bowling Forbund med et eventuelt tilhørende snit fra tidligere.
Atleten kan derfor reaktiveres ved, at den klub atleten ønsker at blive aktiv
medlem af, opretter en indmeldelse som beskrevet ovenfor under afsnit
1.1.2 Klubskifte oprettes i Bowlingportalen af atletens nye klub.

2.

Godkendelse af klubskifte i Bowlingportalen
2.1

Tildeling af rettigheder
Før funktionen kan bruges, skal den eller de personer, der på vegne af klubben
kan godkende eller afslå et klubskifte, have rettigheder til at bruge funktionen i
Bowlingportalen.
Rettighederne tildeles af klubbens administrator under ”Klubadministration” ->
”Brugeradgang. Vælg herefter den person, der skal have rettighederne. Klik på
”Bruger med specifikke rettigheder” for at få en oversigt over brugerens rettigheder.
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Den eller de personer, der på vegne af klubben skal kunne godkende eller afslå
et klubskifte, skal tildeles rettighederne ”Godkend klubskifter” og ”Se klubskifter”.
2.2

Overvejelse vedrørende rettigheder i bowlingportalen
Klubben bør generelt overveje hvilke rettigheder de enkelte bruger har til at disponere på klubbens vegne under ”Klubadministration” i Bowlingportalen. Hvis
en bruger tildeles rettighederne.

2.3

Mail om oprettet klubskifte
Når et klubskifte er oprettet, vil både den ”gamle” klub og den ”nye” klub modtage en mail fra Bowlingportalen om klubskiftet.
Hvis klubskiftet er oprettet i Bowlingportalen af atletens ”nye” klub jf. afsnit 1.1.2
ovenfor efter aftale med atleten, er klubskiftet godkendt af den ”nye” klub samtidig med oprettelsen af klubskiftet i Bowlingportalen. Den ”nye” klub modtager
derfor ikke en mail fra Bowlingportalen om klubskiftet.
2.1.1 Godkendelse af klubskifte af BK Andeby - den ”gamle” klub
Andersines ønske om at skifte klub fra BK Andeby til BK Mouseton er nu
oprettet i Bowlingportalen. BK Andeby modtager derfor en mail fra Bowlingportalen med følgende tekst:
010100-ANAN Andersine And ønsker at skifte klub.
Klubskiftet kan først træde i kraft, når det er godkendt af BK Andeby.
Dette skal gøres på http://BowlingPortalen.dk under "Turneringssystem" -> "Klubadministration" -> "Klubskifter"
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Vælg herefter den udmeldelse der skal behandles.

Vælg om Andersines ønske om at skifte klub skal godkendes eller afslås.
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Feltet kommentar udfyldes ”kun” med en kort bemærkning, hvis klubskiftet afslås. Den mest typiske kommentar vil være: ”Kontingentrestance”.
Anden saglig grund kan anføres. Klik herefter på feltet ”Gem”, hvorefter
BK Andebys godkendelse eller afslag registreres i Bowlingportalen.
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2.1.2 Godkendelse af klubskifte af BK Mouseton - den ”nye” klub
Andersines ønske om at skifte klub fra BK Andeby til BK Mouseton er nu
oprettet i Bowlingportalen. BK Mouseton modtager derfor en mail fra Bowlingportalen med følgende tekst:
010100-ANAN Andersine And ønsker at skifte klub.
Klubskiftet kan først træde i kraft, når det er godkendt af BK Mouseton.
Dette skal gøres på http://BowlingPortalen.dk under "Turneringssystem" -> "Klubadministration" -> "Klubskifter"

NB! Hvis klubskiftet er oprettet i Bowlingportalen af atletens ”nye” klub jf.
afsnit 1.1.2 ovenfor efter aftale med atleten, er klubskiftet godkendt af den
”nye” klub samtidig med oprettelsen af klubskiftet i Bowlingportalen. Den
”nye” klub modtager derfor ikke en mail fra Bowlingportalen om klubskiftet.
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Vælg herefter den indmeldelse der skal behandles.
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Klik herefter på feltet ”Gem”, hvorefter BK Mousetons godkendelse eller
afslag registreres i Bowlingportalen.

2.1.3 Effektuering af oprettet klubskifte
Når et oprettet klubskifte er godkendt af både den ”gamle” og den ”ny”
klub, effektueres klubskiftet af Klubservice.

3.

Bruger i Bowlingportalen og tilknyt spillerprofil
3.1

Oprettelse af brug og tilknyt spillerprofil
Som nævnt ovenfor under kapitel 1.1, skal man som atlet tilmelde sig som af
Bowlingportalen med en tilknyttet spillerprofil, for at kunne oprettet et klubskifte
i Bowlingportalen.
3.1.1 Oprettelse af bruger i Bowlingportalen
Andersine har forud for sit ønske om at skifte klub fra BK Andeby til BK
Mouseton tilmeld sig som bruger i Bowlingportalen.
Andersine har indtastet sit navn og E-mail og har klikket på feltet ”Tilmeld”.
Bowlingportalen har herefter sendt et aktiveringslink til Andersines E-mail.
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Andersine aktiverer sin tilmelding til Bowlingportalen ved at klikke på linket
i mailen nedenfor.
Tak for din tilmelding til BowlingPortalen!
Klik venligst på linket herunder for at aktivere din BowlingPortalen
profil og du vil straks kunne gå i gang med at benytte BowlingPortalen.
https://www.bowlingportalen.dk/User/Activate/?key=7A5A99060FBAADD.......
Hvis du ikke kan få linket til at virke, skal du kopiere det hele ind i din
browser.

Når Andersine klikker på linket, kommer hun ind på Bowlingportalen og
bliver bedt om, at indtaste en adgangskode.
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Når adgangskoden er indtastet, er Andersine tilmeldt bowlingportalen og
kan derfor nu tilknyttet sin spillerprofil.
3.1.2 Tilknyt spillerprofil
Som bruger af Bowlingportalen kan Andersine tilknytte sin spillerprofil ved
at vælge ”Turneringssystem” -> ”Min spillerprofil”
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Klik på feltet ”Vælg spiller”

Udfyld et eller flere søgefelter og klik herefter på feltet ”Søg”.
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Klik på ”OK” for at bekræfte, at den valgte spiller er identisk med brugeren
af Bowlingportalen. Andersines spillerprofil er nu tilknyttet hendes tilmelding til Bowlingportalen.
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4.

Brug for hjælp
4.1

Bed om hjælp
Har du brug for hjælp, er vi klar efter aftale. Send derfor en mail til Klubservice@bowlingsport.dk med kontaktoplysninger og meget gerne med to til tre
forslag om, hvornår du kan kontaktes.
Klubservice vender herefter retur med hvornår du kontaktes.

Udarbejdet 15.05.2021
Med senere ændringer
Den 10.09.2021
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