Ang Hemortens Banor
För att komma in i MAP använder ni det lösenord som er förening har
sedan tidigare. Bl a för att godkänna årsrapport, lägga till nya medlemmar
ändra adresser mm.

Nu ser ni den här vyn i MAP

Klicka här för att komma till
registreringen.

Där börjar ni med att fylla i det startnummer ni har på skjutkortet ni ska lägga in
resultatet för. Det går bara att lägga in ett startnummer en gång och det måste vara
det startnummer som står på kortet och tillhör föreningen. Är startnumret använt så
kommer det att dyka upp resultatet som är inmatat.

Sen går ni vidare och väljer skytten som har skjutit. Det går bra att söka på
personnummer eller namn.
Det går endast att välja skyttar som är registrerade i klubben. Om det är en ny
person eller en som kommit över från en annan klubb så behöver ni gå in under
medlemmar och lägga till personen först.

När ni har valt en person så kommer det upp de valbara klasserna för denna person.
Ni markerar vapengrupp och klass. För en skytt som har åldern inne för att skjuta i
vetaranklass så kommer dessa klasser bli synliga. Lika gäller för damklass och
juniorklass där programmet känner av om personen har rätt att tävla i den klassen.
Ni använder TAB‐tangenten för att hoppa fram mellan fälten.
Sen matar ni precis som förr in valör för valör. Summering sker automatisk och
kontrollera så att det stämmer med era uträkningar så blir det ett kvitto på att ni har
lagt in rätt valörer. Längst ner kommer slutsumman och där trycker ni på ”SPARA”.
Det är inlagt så att man inte kan lägga in högre valör än 10. Om man skriver ett X så
görs det om till 10. Skriver man ett – görs detta om till 0 för det är endast siffror som
är godkända att skriva.
Lagskyttar lägger ni in precis som vanliga skyttarna. Programmet kommer när det är
dags för resultatlistan att räkna ut detta med automatik enligt de föranmälningar ni
har gjort.
Det tänds upp en notering högst upp om skytten har uppnått gränsen för
spegelkontroll.
Det tänds även upp om skytten har uppnått gränsen för inteckning i
rikstävlingsmedaljen.

