
PÅMELDINGSVEILEDER ÅPENT EM I TROMSØ 

 

Gå til EBLs hjemmeside: http://eurobridge.org 

Sjekk først om de du skal melde på finnes i EBLs database. Dette slår du opp under «People» og «Players». 

 

Du søker ved å taste inn hele eller deler av etternavnet, samt evt. velge «Norway». Medlemsnummer kan du også 

søke på. Legg inn de søkekriteriene du ønsker og klikk på knappen «Find persons». 

 

  

http://eurobridge.org/


Hvis du finner ut at de du skal melde på finnes i EBLs database, kan du gå videre til påmelding. 

 

 

Velg om du skal melde på et par eller et lag. 

 

Du kan senere endre/avmelde et par eller lag. Du trenger en bekreftelseskode som du får fra EBL ved påmelding. 



PÅMELDING AV ET PAR 

Velg riktig klasse (mix, åpen, damer, veteran) og klikk på knappen «Proceed» 

 

Vi melder på et mixpar. 

Fyll inn søkekriteriene du velger å bruke, og klikk på knappen «Find player(s)». 

 

  



Du får da opp en liste av spillere som passer. Har du et uvanlig navn eller du har søkt med medlemsnummer, vil 

denne bare inneholde en spiller. Velg riktig spiller ved å klikke på knappen «Select player». 

 

Hvis du har gjort noe feil med søkekriteriene (stavet navnet feil, valgt feil land osv), kan du gå tilbake til forrige side 

ved å klikke på knappen for å endre søkekriterier. 

Vi fant riktig spiller, og gjentar samme prosess og søker opp makkeren. Når begge spillerne er funnet, får du opp det 

endelige påmeldingsskjemaet: 

 

Sjekk at begge spillerne har registrert kjønn og fødselsdato – legg inn hvis noe mangler (pass på riktig datoformat). 

Fyll inn navnet på innsender og E-postadresse, og klikk deretter på knappen «Submit entry». 



Når du har fullført dette, er du i mål med påmeldingen. Du får da opp et vindu som bekrefter at du har fullført 

påmeldingen. Der får du en bekreftelseskode som du trenger hvis du senere skal endre påmeldingen eller avmelde 

paret. Du for også en E-post i løpet av et par dager som bekrefter at påmeldingen er i orden. 

Når du har meldt på paret dukker det øyeblikkelig opp på oversikten over påmeldte par. Du finner lenker til 

påmeldte par (participation list) i alle EM-turneringene nederst på den siden hvor du startet påmeldingen, og kan 

selv sjekke at paret du meldte på nå står oppført der. 

PÅMELDING AV ET LAG 

I startvinduet velger du klasse, som i par, og legger inn lagnavnet. NB! Dette må skrives med BLOKKBOKSTAVER (A-Z) 

og kan også inneholde tall. Ingen andre tegn er tillatt. Trykk deretter på knappen «Proceed». 

 

Deretter melder du på 4-6 spillere på laget – samme søkevindu som i par. 

Når du har valgt de spillerne du skal, kan du velge å legge inn kaptein/coach eller fullføre påmeldingen. 

 



Deretter får du opp et tilsvarende innsendingsskjema som i par. Sjekk at alle har registrert kjønn og fødselsdato, og 

legg inn der det evt. mangler. Legg så inn navn på innsender og E-postadresse og send inn påmeldingen (Submit 

entry). 

BETALING 

Følg betalingsinstruksen på EBLs mesterskapsside: 

 

 

SPILLER(E) MANGLER I EBLs DATABASE 

Hvis en eller flere spillere ikke finnes i EBLs database, kan du ikke foreta noen påmelding før spilleren/spillerne er 

registrert. I det første påmeldingsvinduet finnes det lenke til et registreringsskjema. 

 

Skjemaet (excelregneark) fylles ut, se neste side. 

  



Fyll inn etternavn (BLOKKBOKSTAVER), fornavn, kjønn (M=mann(male), F=kvinne(female), landet du er født i og 

landet du bor i, medlemsnummer,  fødselsdato og E-postadresse. DISSE ER DET OBLIGATORISK Å FYLLE UT. Øvrige 

felter er valgfrie. Når du har fylt ut skjemaet, sender du det på E-post til webmaster@worldbridgefed.com. 

 

 

I løpet av et par dager vil du motta bekreftelse på at registreringen i databasen er foretatt. Deretter kan du melde på 

laget/paret som beskrevet ovenfor. 

 

HJELP FRA NBF 

Hvis du ikke får dette til selv kan du få hjelp av oss på forbundskontoret til å registrere deg/melde deg på. Send i så 

fall E-post til fellesadressen (bridge@bridge.no) eller direkte til Harald Berre Skjæran 

(harald.berre.skjaran@bridge.no) eller Kristian Barstad Ellingsen (kristian.ellingsen@bridge.no). Alternativt kan du 

ringe 47 47 94 00 og be om å bli satt over til Kristian eller Harald. 
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