Tournament Software – Manual til spillere
Første skridt som spiller i JTU/FTU’s holdturnering inde 2018-2019
Spillere der skal spille med i holdturneringen SKAL selv oprette en brugerprofil i Tournament
Software, så holdkaptajnerne kan finde jeres profiler, når de skal indberette resultater for de
pågældende holdkampe. Du laver som spiller dermed selv dit brugernavn og kode til
Turneringsprogrammet.

Opret din profil:
1. Gå ind i Tournament Software: dtf.tournamentsoftware.com

2. Tryk på ”Opret en profil” i øverste hjørne for at komme i gang.
3. Når du har godkendt ”Regler og retningslinjer”, kommer du til ”Mine oplysninger”. Skriv dit
navn og dine oplysninger.
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KUN RELEVANT HVIS DU ER SPILLER - Hvis du som spiller har et licensnumer eller op
anden vis har været turneringsaktiv ved eksempelvis holdkampe, vil du få mulighed for at
matche din profil med din spillehistorik. I nogle tilfælde vil der være flere spillerhistorikker,
der passer til din profil – vælg da den, der passer bedst og nóter de øvrige licensnumre eller
N-numre. Hvis du har flere licensnumre eller N-numre, skriv da hvilke til mim@tennis.dk og
disse vil smeltes sammen. Hvis du står angivet med forkert klub, skriv da ligeledes til
mim@tennis.dk og dette rettes til.

4. Medlemskab – Vælg ”brugerprofil og din nuværende klub i menuerne – også hvis du har en
ranglistelicens. Hvis spillerne får sammensmeltet deres profil med en spillerhistorik med
tilhørende licensnummer, springes ”4 Medlemskab” over.

5. Profil – Udfyld felterne. Dit brugernavn kan ikke indeholde æ, ø og å.
Når du trykker ”Send”, får du en aktiveringsmail tilsendt. Din profil aktiveres via den tilsendte
mail.
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NB! Ignorer følgende skærmbillede og gå til din aktiveringsmail i din indbakke.

Sådan ser du turneringsplanen i Tournament Software
1. Gå ind i Tournament Software https://dtf.tournamentsoftware.com/Home
2. Vælg ’Holdturneringer’ i den grå menu i venstre side.
3. Vælg ’JTU/FTU Holdturnering inde 2018-19’ og følgende billede kommer frem
4. Vælg ’køn’, række, niveau og pulje og tryk ’Gå til Puljen’
5. Her kan ses hvilke hold der er repræsenteret i denne pulje samt selve programmet med datoer
og tidspunkter. Det første hold der står er det hold med hjemmebane.
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