Anmälan till tävling via SSI:

1. Följ denna länk för registrering av konto. (Registeringen är på engelska)
https://shootnscoreit.com/dashboard/
2. Om du anger i din profil att du kommer från sverige så kommer 92% att stå på svenska.
3. Gå in under fliken föreningar och klickar på sök föreningar. Sök efter Sandvikens PSK.

4. När Sandvikens PSK kommer upp så klicka på Gå Med Som Medlem. En förfrågan skickas då
till Sandvikens PSK och måste beviljas av behörig personal på Sandvikens PSK.

5. När medlemskapet har blivit beviljat så skall du anmäla dig till tävling. Klicka på söksymbolen
i statusfältet.

6. I alternativet Sportfoto väljer du: Nordic (Om man bara söker här så kommer alla tävlingar
inom kategorin nordic som ligger ute att komma upp.) Om det är många tävlingar som ligger
ute så kan det vara bra att ange namnet på tävlingen så att man snabbare kommer dit man
vill. Så i fältet namn kan ni skriva Sandviken. När tävlingen kommer upp så klickar ni på
registering.

7. Nu skall du ange vilken vapengrupp du skall skjuta, detta gör du i fältet skjutvapen. I fältet
klass skriver du vilken klass du skjuter i. Du måste även kryssa i rutan längst ner i ”Jag
accepterar tävlings-data policyn. Klicka sedan på registrera. Övriga fält behöver du inte fylla i.

8. Under fliken tävlingar klicka på registreringar så hittar du alla tävlingar som du är anmäld till.

9. Klicka på den aktuella tävlingen för att komma till startsidan för den tävlingen.
Klicka på fliken squads för att komma till valet där du väljer vilken patrull du vill gå i.

10. I listan finns ett antal Squads (Patruller) att välja på. Välj den patrull du vill gå igenom att
trycka på Gå Med I Squad. Om patrullen redan är full så får du välja en annan.

11. Kom till banan och var skjutklar på utsedd tid (Tider för varje patrull står i informationen för
patruller.) Skjut och ha kul.

