Hvordan melder vi oss på?
➢
➢
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➢
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Klikk deg inn på www.holmenkollstafetten.no
Klikk på «Påmelding»
Klikk på «Meld på»
Klikk «Nei» hvis du får spørsmål om HKS ID.
Du kommer nå til en side hvor du må skrive inn lagnavn, antall lag og
klasse du ønsker å delta i. Her ser du oversikt over de ulike klassene:
https://holmenkollstafetten.no/deltagerinfo/klasseinndeling/
➢ Deretter trykk «Meld på».
➢ For å fullføre påmeldingen må du logge inn på din profil på EQ-Timing. Har
du ikke har profil fra før må du lage deg en ny. Husk å velge bedrift hvis
det er bedriften som skal delta og betale fakturaen. Hvis det er et privat
lag velger du privat. Hvis du melder på lag på vegne av bedriften må du
ikke legge inn personlige detaljer, men bruke bedriftens opplysninger.
Ønsker bedriften EHF faktura må du huke av for det og skrive inn 9908: og
bedriftens organisasjonsnummer.
➢ Når du har logget inn på profilen, så kan du fylle ut navn på lag/bedrift og
legge til deltagere i laget. Dette er for øvrig frivillig og kan gjøres helt
frem til stafettdagen. Hvis du ønsker å løpe med Right To Play
stafettpinne kan du også legge til det nederst på siden.
➢ Deretter klikker du «Fortsett til utsjekking».
➢ Her får du opp et sammendrag av dine påmeldinger. Husk å påse at
fakturaopplysningene er riktig og at du blir fakturert for riktig antall lag.
Hvis du er i en bedrift, så kan du legge til ditt navn eller avdelingen som
har utført påmeldingen i «Tilleggsinfo».
➢ Kryss av for at du har godtatt «Generelle betingelser».
➢ Det siste du må gjøre er å velge betalingsmåte. Her har du fire valg.
➢ Deretter klikk «Fullfør» og dermed har du meldt på lag til YT
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