Vejledning i brug af nyt landsholds online system - ”mit svoem.org”
Indledende vis vil jeg informere jer om at vi har udviklet et nyt system til at koordinere
alle landsholdsaktiviteter. Det vil sige at alle fremtidige informationer omkring
landsholdsaktiviteter vil foregå via dette online system.
Alle informationer bliver I selv ansvarlige for at holde jeres personlige date opdateret.
Det vil sige at I selv retter hvis i flytter adresse, klub eller I får en ny træner. Disse
oplysninger er rigtigt vigtigt, når vi sender invitationer ud, så din klub og træner også får
denne information, så de ved besked.
Herunder er der en vejledning til hvordan du laver din først login og hvordan systemet
fungerer. Hvis der skulle opstå spørgsmål er du selvfølgelig altid velkommen til at
kontakte sportskoordinator Martin Karup på e-mail mak@svoem.dk eller på mobil
21142782.
Det starter med at i har fået sådan en mail fra mig – Herefter laver i login via linket.
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Så kommer du ind på denne side herunder. - Såfremt du ikke tidligere har været logget
ind på systemet skal du indtaste din e-mailadresse i "Glemt kodeord" og så vil du få
tilsendt en midlertidig kode.

Så får du en kode tilsendt i din mailbox
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Herefter laver du almidelig login

Herfter vælger du Arrangementer for landsholdssvømmer
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Herefter går du ind under linket nyt landsholds online system
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Her læser du hvad jeg har skrevet omkring den landsholdsaktivitet der måtte være og
acceptere længere nede på siden. Det vil også være herinde du vil blive opdateret på
sidste informationer der måtte være inden jeres afrejse.

Herefter går du ind under Stamdate og udfylder alle informationer, hvis det er første
gang eller du skal rette dine informationer til os.
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Herefter går du ind og sætter dine størrelser ind under Tøj – Det gør du også kun første
gang eller hvis du skal ændre i dine størrelser i fremtiden
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