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Indledning 

Fra den kommende sæson 2014/2015 skal tilmelding til JGP nu endelig ske via Squashportalen, hvilket er 
lig alle officielle turneringer i forbundsregi nu administreres i Squashportalen. 
 
Det betyder samtidig, at alle som skal tilmeldes til JGP fremover skal oprettes som spiller i Squashporta-
len, dvs. både juniorspilleren og de forældre som skal tilmeldes som ledere.  

 
Vi ved godt, det vil give lidt ekstraarbejde her i opstarten, men oprettelse af spiller skal ”kun” ske en 
gang af klubadministrator, og så er tilmelding til JGP fremadrettet nemmere end det var tidligere. 

I de følgende afsnit er beskrevet processerne for  

- Oprettelse af spiller i Squashportalen 

- Proces for tilmelding til JGP 

- Proces for ændring af egne oplysninger 

- Proces for glemt kodeord til Squashportalen 

 

Som I i klubberne kan vælge at lægge på jeres klub- eller Facebookside, og/eller sende til jeres med-

lemmer. 

 

Proces for oprettelse af spiller i Squashportalen 

Du (skal være oprettet som klubadministrator) skal oprette en spiller på følgende måde: 

 

Trin Proces 

1 Indhent følgende oplysninger for hver enkelt spiller (og forælder/leder): 

- Fornavn 
- Efternavn 
- Email (enten spiller eller forældre – det er den som der mailes til om info til JGP) 
- Fødselsdag og år 
- Kodeord spilleren ønsker til brug for at logge på Squashportalen 
- Trøjestørrelse (den bliver automatisk brugt ved tilmelding) 
- Mobilnr. (det nr. som kontakt sker til hvis spørgsmål) 

2 Modtag oplysninger fra spiller 

3 Gå i Squashportalen  

4 Vælg menupunkt Spillere 

5 Vælg ”Tilføj spiller” nederst på siden (allerede oprettede spillere er listet) 

6 Opret spiller med modtagne oplysninger og tast send 
- Hvis du ikke har modtaget kodeord fra spilleren skal du selv tildele dette og informere 

spilleren om det. 
- Spilleren vil modtage mail med oprettelse er foretaget 

NB:  
Det er ikke muligt at oprette spiller med eksisterende mailadresse (f.eks. en forældre 
som spiller og er oprettet på Squashportalen). Mailadressen er brugernavn til Squash-
portalen, så der skal evt. oprettes mailadresse til ny spiller – brug f.eks. gmail.  

7 Tilmeld spilleren til JGP under menupunkt Arrangementer, hvis det er aftalt du gør det 

- Det muligt at tilmelde flere spillere ad gangen 

 

 

Proces for tilmelding til JGP 

Du skal tilmelde dig til et JGP på følgende måde: 

 

Trin Proces 

1 Log dig på Squashportalen med din mailadresse og kodeord. 

2 Vælg menupunkt Arrangementer 

3 Vælg det JGP (arrangement) du vil tilmelde dig og tast ”på det gule ikon”  i kolonnen ”Tilmeld”   

4 Udfyld evt. Bemærkninger til JGP-arrangøren, hvis du har en vigtig besked til turneringsledelsen 
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og dernæst tast ”Tilmeld” 

5 Tjek evt. din tilmelding ved at taste på ikonet under kolonneoverskrift ”Deltagere” for arrange-
mentet. 

- Her kan du også se øvrige tilmeldte til arrangementet  

Proces for ændring af egne oplysninger 

Du kan ændre dine egne oplysninger på følgende måde: 

 

Trin Proces 

1 Log dig på Squashportalen med din mailadresse og kodeord. 

2 Vælg menupunkt Spillere 

3 Tilret de oplysninger du ønsker at ændre 
- f.eks. ny mailadresse eller trøjestr.  

 

Og tast ”Send” for opdatering af oplysningerne. 

 
 
 

Proces for glemt kodeord til Squashportalen 

Hvis du har glemt dit kodeord, kan du gøre følgende: 

 

Trin Proces 

1 Log dig på Squashportalen med din mailadresse og sæt ”hak” i feltet ”glemt kodeord” 

2 Du modtager nyt kodeord på mail  

3 Log på Squashportalen med mailadresse og nyt kodeord 

4 Tilret evt. kodeord ved at vælge ”skift adgangskode” øverst til venstre på skærmbilledet 

 
 

Afslutning 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne vejledning bedes du kontakte forbundskontoret på 

mail squash@dsqf.dk. 
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