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Dispensationsanmodning
I Forening ligger ny menu til ansøgning om dispensation –
Dispensationsanmodninger.
Her er det muligt, at se og ansøge om dispensation til spillere. Ansøgningen
modtages af forbund/kreds/region og behandles der hvorefter man kan se hvilke
ansøgninger, der er godkendt eller afvist.

Har man afsendt anmodninger så kan der klikkes på ”Start søgning” for at se alle
anmodninger uanset status.
Klik på ”Ny anmodning” under ”Opgaver” i højre side for at oprette en
dispensationsanmodning.
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Klik i listen på det hold der skal søges på og herefter på ”Start søgning”. Når holdet
er fundet klikkes på det grønne plus.

Holdet er nu lagt i dispensationsanmodningen.

Klik på ”Søg spiller” for at vælge spilleren, der skal have dispensation til at spille på
holdet.
Vælg køn og fødselsdato og skriv evt. fornavn men undlad at skrive det fulde navn –
det er nemlig ikke sikkert, at navnet er stavet som man tror.
Ud fra listen klikkes på det grønne v ud for den korrekte spiller.
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Nu er spilleren fundet og man vælger herefter typen på den dispensation man ønsker
og taster eventuelle kommentarer ind.
Klik herefter på ”Send anmodning”.

I Dispensationsanmodninger kan man nu se at der er sendt en anmodning afsted på
spilleren og Status = Ansøgt.
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Behandling af anmodning og holdkort
Når anmodningen er behandlet af forbund/kreds/regionvil status skifte til enten
Godkendt eller Afvist.
Behandlingen sker på baggrund af de gældende regler for dispensationer.
Efter behandling vil der være status og evt. bemærkning fra den person, der har
behandlet anmodningen samt dato og tid.
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På holdkort vil der automatisk blive markeret i D (Dispensation), når spiller med
godkendt dispensationsanmodning deltager i kampe for holdet i den pågældende
række/pulje.
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