Vejledning til ansøgning af D- og C-stævner i Distrikt 4
Stævneansøgninger i D4 sker via en Gmail kalender, hvor stævneønsker for den
kommende  periode  indtastes  inden  den  tidsfrist  der  findes  på  D4’s  hjemmeside,  
www.d4-drf.dk se  under  ”Stævnekoordinering”.
For at få adgang til kalenderen skal du have en Gmail, alternativt opret en Gmail konto til
jeres klub så flere kan have adgang til den. Det kan være en fordel da information fra
stævneudvalget også sendes til denne mail adr.
Opret en gmail ved at gå ind på www.gmail.com

Når mail er oprettet eller hvis I allerede har en, send mail adr til: staevnerd4@gmail.com
Herefter modtager du et link til kalenderen på din Gmail:

Når du klikker på linket, ser kalenderen således ud. Øverst finder du beskrivelse af hvad
de enkelte farver betyder i stævnekalenderen.

Når du scroller ned på siden, finder du en overskrift for næste periode der kan ansøges
stævner til og dato for tidsfrist. I skal udfylde 1, 2 og 3 prioritet.

Bemærk at D-stævner står længst til venstre i skærmbilledet og C-stævner til højre.

Når du skal lægge en stævneansøgning ind, viser farverne om det er dressur, spring,
hest eller pony. Du kan markere en ansøgning fra en anden klub, højre klik og
vælg  ”Kopier”.  Herefter  markeres  den  dato  I  ønsker,  højre  klik  og  vælg  ”Sæt  ind”.

Husk at skrive egen klubforkortelse i feltet.

Har du bemærkninger skrives det i feltet efter dato. Husk at skrive stævnet ud for
ønsket dato.

Nederst på siden findes en fane for hvert år, så skal du udfylde for næste år, vælger du
det aktuelle år.

Du  skal  ikke  ”gemme”  som  i  et  normalt  excel  ark,  men  blot  lukke  fanen  ned  på  X.

Når ansøgningsfrist er overstået, bliver kalenderen låst så det ikke er muligt at skrive i
den længere. Det  er  ikke  ”først-til-mølle”  princip,  så  de  klubber  der  tidligt  lægger  
stævner ind, har ikke fortrins ret for andre.
Alle indtastninger, ændringer og datoer der slettes, registreres i en log, hvor det er
muligt at se hvornår indtastning er gjort og af hvem.
Bemærk, datoer er først godkendt, efter der har været koordinering for pågældende
periode.
Det er altid muligt at se ansøgte stævner fra klubberne i D4 fra Distrikt  4’s  hjemmeside,
under  ”Stævnekalender  20xx”.
Har du spørgsmål til hvordan du skal gøre, er du velkommen til at skrive til:
staevnerd4@gmail.com

Venlig hilsen
Stævneudvalget D4

