
INFO om anmälan i Webshooter 

För att kunna använda Webshooter så måste antingen din klubb eller du själv vara med i 

Webshooters register samt ha en e-mailadress. 

För att bli medlem på sidan gå till www.webshooter.se. 
Har du redan ett konto så trycker du på logga in annars på ”eller registrera dig om du inte har ett 

konto”. 

 

För att registrera dig tryck på texten ”eller registrera dig om du inte har ett konto”. Fyll sedan i dina 

uppgifter såsom förnamn, efternamn, e-postadress samt lösenord för ditt konto. Bocka sedan i 

rutorna ”jag godkänner användarvillkoren” och ”jag är inte en robot” och tryck på ”gå med”. Du 

kommer nu få ett mail med en länk du skall trycka på för att bekräfta din registrering. Får du inte 

mailet, kolla även i skräpposten för det kan hamna där på grund av dina datorinställningar. 

 

Nu när du är medlem och inloggad och skall anmäla dig till en tävling så 

trycker du på fliken ”Tävlingar” uppe i högra området på hemsidan. 
 

Här finns en lista med alla tävlingar som är registrerade och publika. 

Klicka på den tävling du vill delta i eller läsa info om. 

I vänsterspalt finns en flik som heter ”din anmälan” klicka på den för att välja i vilka vapengrupper du 

vill tävla i. 

Klicka på knappen ”registrera dig” för de vapengrupper du vill tävla i . För att lägga in önskemål om 

tex ”startar gärna före/efter” klicka på ”visa anmälan” och sedan ”ändra anmälan”. 

Här kan du fylla i lite olika alternativ men detta skall endast ses som önskemål.  

Du är nu anmäld till vald tävling och vill du se dom tävlingarna du har registrerat dig för klickar du på 

fliken ”Dina anmälningar” uppe till höger. 

 

På adress kristianstad@webshooter.se kan alla i kretsen nå Viktoria 

Hallgren som är vår samordnare och hon ska försöka svara i mån av tid.  

 

Det finns också en demosida man kan testa på.  

Adressen till demo-sidan är  

http://demo.webshooter.se 

Ett förtydligande till demon är att den adressen endast är demo och att webshooter använder 

den sidan för att testa sina uppdateringar så ibland nollställer man allt som är inmatat. Dvs. 

har du lagt in något för att öva så kan det ibland försvinna.  

 

Kristianstads Pistolskyttekrets 

 

http://www.webshooter.se/

