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1 Instruktion för att anmäla sig till Stockholms Snabbserie 2018 

1.2 Steg 1: Registrera användare 

Först måste du registrera dig som användare på Shoot´n Score it på 
http://shootnscoreit.com/signup/. 

1. Fyll i alla uppgifter, var noggrann med att fylla i bland annat: 
a. Klubb, hela namnet inte förkortning av klubb namn. 
b. pistolskyttekortsnummer (Licensnummer / Nordic Id),  
c. att välja rätt tidzon/TimeZone välj (GMT +0100) Europé/Stockholm. (så får du bl.a. 

rätt starttider). 

 

1.3 Steg 2: Registrera till deltävlingar 

Gå in på Stockholms Snabbserie 2018 på https://shootnscoreit.com/series/nordic/15/ (tips är att 
lägga upp en snabb länk i din webbläsare till denna sida, det är bra att ha under registreringen nedan 
då du behöver komma till baks till denna sida för att välja omgång). 

Tryck INTE på GRÖN knapp Register eller ”Register again” då blir det fel. 

Scrolla ned och välj vilken omgång du vill anmäla dig till listan med alla omgångar. Observera att 
nedan steg måste göras för varje omgång. I instruktionen nedan beskrivs hur anmäla sig till omgång 1 
(”Match 1”): 

1. Klicka på ”Register” (blå knapp till höger) för Stockholms snabbserie omgång 1 Nu ska du 
registrera dig för den första starten (av maximalt 2 starter/omgång) i Omgång 1.  

2. Du får då upp en ruta där det står ”Registrera for Stockholms snabbserie omgång 1” 
3. Kontrollera dina uppgifter för DENNA start och justera vapen klass (Weapon. A, B C, osv) och 

klass (1, 2, 3, osv). Ange vilket vapen du skall använda i denna start i rutan ”Firearm” (tex. 
Hämmeli 280, Sig Sauer 9mm) (är bra att ha bokför för framtida vapenlicenser). 

4. Lägre ner i rutan skall du ”Registration fee” (registrera betalning). Välj i den rullgardinsmenyn 
”Startavgift (100,00 SEK). 

5. Tryck på blå knapp Register. 
6. Nu kommer du till en sida där det står vad du har registrerat och längre ner ser du vad du 

skall betala. 
7. För att välja skjutlag/squad så måste du först betala. Men du kan innan betalning välja din 

andra start i denna omgång genom att högst upp trycka på Stockholms snabbserie omgång 1 
och där efter trycka på Stockholms snabbserie 2018 (längre ner i blå text). Gör om pkt 1. – 6. 
ovan, gå sedan till pkt 8 nedan. 
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8. Betala: Du hittar vad du ska betal från flera håll.  
a. Efter att du har registrerat dig första eller andra start i samma omgång (pkt 6. ovan). 
b. Eller längst upp till höger ser du ditt namn. Rulla ner listen, välj ”My order”. I blå 

rutor står vad du ska betala.  
c. Du måste ha en PayPal konto som du kopplar till ditt betal/kreditkort.  

9. När du får upp kvittot på betalningen så tryck på knappen Längst upp till höger med ditt 
namn. Rulla ner listen, välj ”My order” välj längst till höger i listan ser du den omgång du 
betalade för (i blå text) välj den omgången. I det grå fältet står Squads, tryck där. NU kan du 
välja Squad genom att trycka på blå knappen ”join this squad” i det skjutlag/squad du vill 
starta i. 

10. När stegen ovan är klara kan man registrera sig för omg 2 osv. 

 

Observera att för att få två starttider under samma match ska man Register på matchen igen (inte på 
själva huvudsidan för serien), exempelvis omgång 1 eller omgång 2 osv.  

För att registrera sig till fler omgångar följ samma instruktioner som ovan steg 1-9 ovan.  

Länkar till de olika omgångarna: 

https://shootnscoreit.com/nordic/match/198/ (omgång 1, 13 januari) 

https://shootnscoreit.com/nordic/match/199/ (omgång 2, 20 januari) 

https://shootnscoreit.com/nordic/match/200/ (omgång 3, 27 januari) 

https://shootnscoreit.com/nordic/match/201/ (omgång 4, 3 februari) 

https://shootnscoreit.com/nordic/match/202/ (omgång 5, 10 februari) 

https://shootnscoreit.com/nordic/match/203/ (omgång 6, 17 februari) 

 

Några ”bra att” ha info: 

- Hitta du inte tillbaks till första sidan när du ska registrera en start till.Prova att göra följande: 
o Högs upp i det svarta fältet står det ”Event” välj där ”Ongoing events in Sweden”. 
o I listan leta upp i blå text ”Stockholms snabbserie 2018” tryck där så skall du komma 

till första sidan för anmälan till Stockholms snabbserie 2018 och kan fortsätta enligt 
instruktion ovan. 

- Vill du veta vilka registreringar du har gjort, gå till: 
o Högs upp i det svarta fältet står det ”Event” välj där ”My registrations”. 

 

 

 


