Kære AFI 2Star Race deltager
For at vi kan lave løbslister, er det vigtigt vi har den korrekte information om dig og din båd og
specielt certfikatnummer er vigtigt at have korrekt. Nedenstående er en lille guide til, hvordan
du kan tjekke og redigere dine tilmeldingsdata.

NemTilmeld guide til rettelse af tilmelding.
Da du i sin tid tilmeldte dig AFI 2Star Race er det ikke sikkert at du havde alle de rigtige
oplysninger ved hånden eller det kan være at de har ændret sig i mellemtiden. Derfor vil vi
bede dig tjekke oplysningerne i vores system og rette dem til så de er rigtigt udfyldt.
Da du tilmeldte dig AFI 2Star Race skulle du have fået en mail lignende den nedenfor. Prøv evt.
at søge efter Tilmeldingsbekræftelse til AFI 2Star Race i din mail-box. hvis du ikke kan finde
mailen, så skriv til mail@aarhus2star.dk med emnet Tilmeldingsbekræftelse.

Klik på linket Foretag ændringer til din tilmelding. Bare rolig du bliver ikke afmeldt når du
trykker på linket. Du vil i stedet møde en side hvor du kan redigere din tilmelding (samt afmelde
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hvis du ønsker). Klik på Rediger, se evt. billedet nedenfor.

Det er vigtigt at du oplyser følgende korrekt:
• Dine kontaktoplysninger (siger sig selv)
• Det vigtigt du har skrevet dig op med en sejlklub der er medlem af dansk sejlunion.
• Det korrekte bådsnavn
• Din bådtype/klasse, så vi kan sætte dig op i det rigtige heat
• Sejlnummer, hvis du fx fornyligt skulle have erhvervet dig nye sejl til din båd.
• Certifikatnummer. Sørg for at dette stemmer overens med det kapsejladscertifikat du
har hos Dansk Sejlunion.
o Se evt DS guide til Kapsejladslicens, målebreve og klassebeviser.
o Eller søg din båd på websejler.dk (hvilket selvfølgelig forudsætter at det er de
rigtige informationer der fremgår herinde). Nedenstående båd har
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certifikatnummer, men endnu ikke betalt årets kapsejladslicens

•
•
•
•

Dit certifikat skal være betalt og gyldigt
Skipper navn
Målt ind med/uden spiler; som det fremgår af dit målebevis. Se evt. Dansk Sejlunion
guide til Kapsejladslicens, målebreve og klassebeviser.
Målt ind med assymetrisk spiler; svar Med eller Uden.

Når du er færdig gemmer du dine rettelser ved at klikke på Godkend nederst på siden, se
billedet nedenfor. Du kan altid komme tilbage på et senere tidspunkt og lave nye rettelser
via linket fra tidligere.

En stor tak for hjælpen fra AFI 2Star Race styregruppen.
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