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SM-anmälan i halvmaraton 2019
Att göra en bokning
1.

Kom in med en gruppbokning för din klubb. Gå till
https://reg.goteborgsvarvet.se/sm/boka.aspx
och fyll i formuläret där med klubbens namn samt en kontaktpersons e-postadress och
telefonnummer.

2.

Klubben kommer i och med att bokningen tagits emot att skapas upp i
anmälningssystemet, dock kommer systemet att kalla det för företag istället för klubb,
och en grupp kommer att skapas för klubben. Den information som angavs vid bokningen
i steg 1 kommer att återfinnas på både klubb och grupp. Innan löpare kan anmäla sig till
gruppen måste klubben komplettera klubbens/företagets information och ange bl.a.
adress och organisationsnummer.
Den e-postadress som angavs i steg 1 kommer att matchas mot anmälningssystemets
kontoregister. Om e-postadressen finns där kommer kontot som äger adressen att bli
administratör för klubben och gruppen. Om e-postadressen inte återfinns i vår databas
kommer ett nytt konto att skapas och detta nya konto kommer att vara klubbens och
gruppens administratör.
Det går utmärkt att lägga till fler administratörer till både klubben och/eller gruppen i
efterhand.

3.

Innan allt är klart måste också klubbens bokning godkännas av kanslipersonal på GFIF.
När detta är klart kommer ett mejl skickas till den e-postadress som angavs i steg 1.

Att skapa kod(er) för anmälningar
1.

Logga in i anmälningssystemet (https://reg.goteborgsvarvet.se) med den e-postadress
som angavs i steg 1 vid bokningen.
I menyn kommer ni se ”Företag” och därunder kommer ni återfinna klubbens namn som
ni kan klicka på.

2.

På er klubbs startsida kommer ni se den information vi vet om er och en lista med
klubbens grupper i systemet. I de flesta fall kommer detta bara vara er grupp för
deltagande i SM 2019.
Klicka på den grupp som är er grupp i SM.

3.

Klicka på knappen ”Skapa värdekod”

4.

Förutsatt att all information vi behöver om klubben finns inne och att klubbens SM-grupp
är godkänd kommer ni här kunna skapa värdekoder som medger inträde för en löpare till
er SM-grupp.
a. Skapar ni engångskoder så medger varje kod endast att en löpare använder en
kod en gång. Ange då hur många koder ni vill skapa.
b. Skapar ni en flergångskod så kan ni ange hur många gånger den ska gälla. Detta
kan vara enklare att kommunicera.

5.

Det går naturligtvis bra att skapa både engångskoder och flergångskoder i kombination.
När koderna är skapade och sparade kan ni exportera koderna till Excel för att därifrån
distribuera koderna till de löpare som skall anmäla sig.

2019-03-21

Att anmäla löpare
Stegen nedan kan utföras antingen av löparen själv eller av någon inom klubben som anmäler
SM-löpare. Hur detta görs är upp till varje klubb att bestämma internt.
1.

Gå till https://reg.goteborgsvarvet.se/anmalan/2019/21km

2.

Om löparen anmäler sig själv kan hen logga in, annars välj ”Anmäl tidigare deltagare”
eller ”Gör ny anmälan”.

3.

Ange, i förekommande fall, all information som efterfrågas i formulären.

4.

På sidan där informationen skall bekräftas finns det på varje anmäld löpare en
knapp/länk med texten ”Jag har värdekod”. Klicka där och ange en giltig värdekod som
tidigare skapats för gruppen.
När koden används kommer två eller fler extra fält upp där löparens kvalificering till SM
skall anges. Dessa måste fyllas i för att anmälan ska anses godkänd.

5.

Priset för deltagaren kommer att sättas till 0 :- då koden medger deltagande för er grupp
och klubben kommer faktureras för deltagarna i efterhand. (Om några tillval har lagts till
kommer dessa dock att behöva betalas innan anmälan anses godkänd och klar.)

6.

Klicka på ”Bekräfta” (eller ”Betala”) och så snart kvittot visas är anmälan klar och en
bekräftelse kommer skickas till deltagaren.
Det går naturligtvis att anmäla flera deltagare till gruppen i samma ”order”, välj då bara
att anmäla flera efter steg 5 ovan och repetera tills alla ni vill anmäla vid detta tillfälle är
med i ordern.

Vid frågor om anmälningsförfarandet eller annat kring detta, vänligen kontakta
sm@goteborgsvarvet.se

