
Klik her for at tilmelde dig samt læse mere om de enkelte afdelinger
Klik her for at tilmelde dig uden præference ift. afdeling

Tilmeldings- samt login proces for frivillige til Dana Cup 2022

Step #2

Herefter skal du udfylde person- og kontaktoplysningerne på tilmeldingsblanketten – vær’ her
opmærksom på at oprette et kodeord du kan huske samt at vælge én trøjestørrelse.

OBS! der skal oprettes én profil pr. bruger (også gældende for Fortuna spillere)

 

Step #1

Step #3

Hvis du er Fortuna spiller og skal hjælpe og spille sammen med dit hold under Dana Cup bedes
du svare ”ja” her. 
Hvis du er Fortuna spiller men ikke skal hjælpe samt spille med dit hold svarer du ”nej”. 

Hvis du er Fortuna spiller skal du svare ”ja”. Dette er også gældende selvom du ikke skal spille sam
hjælpe med dit hold under Dana Cup.

1

2

1

2

Først skal du oprettes i vores system ved at udfylde en tilmeldingsblanket, som du finder via
nedenstående link eller på vores hjemmeside:

Det er ekstra vigtigt at dine kontaktoplysninger er rigtige, da al kommunikation fra os sker gennem

CrewPlan samt e-mail. 

Kun for Fortuna spillere

https://danacup.dk/frivillig-ved-dana-cup/frivillige-afdelinger/
https://danacup.dk/frivillig-ved-dana-cup/frivillige-afdelinger/
https://www.danacupfrivillig.dk/signup


Brugernavn

Step #4

OBS! Hvis du er Fortuna spiller:
Afdelinger udfyldes ikke hvis du skal hjælpe samt spille med dit hold.

Step #5

Brugerid’et findes under spillerens ”brugerprofil” ved at klikke på brugernavn, hvorefter
brugerid'et fremgår til højre 

xxxxx

Vælg hvilken afdeling/hvilke afdelinger du gerne vil hjælpe i under Dana Cup. Her skal der

minimum vælges én afdeling. Hvis ikke du har ønsker til en specifik afdeling/specifikke

afdelinger kan der vælges ”ingen præference”. 

Udfyld også gerne om du har været frivillig ved Dana Cup før.

OBS! spilleren skal være oprette i systemet før brugerid'et kan findes.

Hvis du har relation til en Fortuna spiller som du skal optjene point for, indtastes Fortuna

spillerens brugerid eller navn i feltet.



Du har nu tilmeldt dig og din tilmelding afventer godkendelse. 
Vi vil herefter hurtigst muligt behandle din ansøgning og derved give dig adgang til din
”brugerprofil” på CrewPlan. 

Step #6
Se dine oplysninger igennem for at sikre dig at de er korrekte. 
Læs privatlivspolitikken samt betingelser for oprettelse og accepter. Efterfølgende klikkes der på
opret mig.

Du vil, efter vi har behandlet din ansøgning, modtage en e-mail hvor du vil modtage dit
brugernavn samt et link til login siden.

OBS! Hvis ikke du modtager en bekræftelse af din ansøgning pr. mail indenfor 3 dage, så
tjek dit spamfilter.

Step #7
Du vil nu være registreret som frivillig ved Dana Cup og kan tilgå din ”Brugerprofil” på CrewPlan
via: www.danacupfrivillig.dk

Har du spørgsmål til din tilmelding, login eller andet må du meget gerne
kontakte os på:

frivillig@danacup.dk eller pr. telefon +45 30 94 23 28

Klik her for at logge ind på din "brugerprofil”

https://www.danacupfrivillig.dk/
https://www.danacupfrivillig.dk/

