
Vejledning til holdkaptajner for Stafet For Livet, Borrevejle

Start med gå ind på www.stafetforlivet.dk/borrevejle

Klik på <Deltag eller opret hold>

Klik på <Opret hold>

Udfyld formularen. Alle felter med    skal udfyldes. Og derefter trykker du på



Tilmelding af deltagere på dit hold
Der er flere muligheder for at komme med på dit hold. Enten kan man selv tilmelde sig, via
www.stafetforlivet.dk/borrevejle, på samme måde, som du selv gjorde at du oprettede dit hold.
Men der er mange, der synes at det er lidt besværligt og kompliceret, idet de så skal oprette en profil.

Den letteste måde er, at du selv tilmelder dine venner til dit hold.
Her er opskriften til, hvordan du gør det:

Du starter med at skrive en mail til dine venner, hvor du forklarer med dine egne ord, hvad Stafet 
for Livet går ud på, og at du har oprettet en hold, som hedder <mit hold>.
Det eneste de så skal gøre er, at besvare din mail og sige “JA” til at deltage på dit hold.

Det du så skal gøre er at logge ind på dit hold. 
Så finder du, i venstre side, menupunktet “Tilmeld deltager”.

Det trykker du på. Herefter vælger du det antal du vil tilmelde:

Du udfylder herefter felterne “Skriv navn” og evt. “Indtast e-mail adresse”.
Til sidst trykker du på “Til betaling” og betaler 100 kr. via MobilePay eller med kreditkort.
Så er personen tilmeldt dit hold. Og du har lagt pengene ud for vedkommende.
Herefter skal du så bare bede vedkommende om at betale de 100 kr. til dig, enten kontant eller via 
MobilePay.

Du har så mulighed for, at lave en kvittering for tilmeldingen, ved at trykke på menupunktet “Dine 
hold”. Så får du en liste som kan se sådan ud:

<Mit hold>



Så sætter du hak ud for den 
eller de personer du vil sende 
kvitteringen til, og trykker på 
“Send mail til”.
Så får du mulighed for selv 
at skrive en hilsen/besked til 
personen, som vist her.

Bemærk: Du kan ikke ud-
fylde feltet “Kære modtager 
navn”. Det bliver automatisk 
udfyldt af systemet.

Teksten er selvfølgelig helt 
op til dig selv.

Når du er færdig, trykker du 
på “Send mail”.

Dit eget navn er udfyldt automatisk

Deltagernavn Yyyy Yyyyyyyyy

Deltagernavn Zzz Zzzzzzzzzzz

Deltagernavn Xxx Xxxxxxx

Udfyldes automatisk


