Hvordan tilmelder man sig Classic Fyn Rundt 2017?
Tilmelding sker via stævnesiden på www.fynrundt.dk .
Som noget nyt anvender Kerteminde Sejlklub et stævne administrations program fra Dansk Sejlunion www.manage2sail.com . Dette system er fælles for en række landes sejladser, og tilmelding til andre
stævner sker med de oplysninger der er knyttet til din personlige profil.

Systemet er kendt af nogen, men nyt for de fleste. Derfor følger en kort introduktion for hvad der skal ske
efter at have klikket på  www.manage2sail.com som giver svarbilledet:







Når du klikker på den gule knap for tilmelding, vil du blive bedt om at oprette en konto-profil (mail
og password), eller logge ind hvis du allerede har en profil.
o Oprettelse af konto/profil resulterer i en kvitteringsmail, hvori der er et aktiverings-link som
du skal klikke på. Herefter får du en blanket som udfyldes med de personlige data som du
selv finder væsentlige. Navn er krævet, men resten er valgfrie. Vi anbefaler, at du udfylder
adresse, telefonnummer (inklusiv reserve kontakt nummer til pårørende) samt sejlklub og
nationalitet.
Herefter fortsætter tilmelding med disse oplysninger, idet du vælger hvilken klasse du vil tilmelde dig
ved at klikke på registreringsknappen i  tilmeldingsbilledet for Classic Fyn Rundt
o Trin for trin vil du herefter blive bedt om personoplysninger for skipper og gaster,
bådoplysninger samt bestilling, herunder antal gratis morgenmad du ønsker.
o Det sidste punkt er betalingen, og det udelader du blot, idet der senere vil blive mulighed for
betaling online med kreditkort, ligesom overførsel af DH-oplysninger fra websejler også
kommer som automatik.
Du kan logge ind igen og rette i alle oplysninger.

Skriv til os hvis du oplever problemer eller ønsker yderlig vejledning. Der er mange mange flere
muligheder i systemet end denne korte vejledning angiver. Yderlig vejledning finder du i systemets HELP
, på www.fynrundt.dk og i Kerteminde Sejlklub M2S vejledning som ajourføres jævnligt

Vi glæder os til at byde jer velkommen.
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