Hantering av tider i Backhandsmash
Här kommer en liten påminnelse på hur man hanterar tider och sitt spelschema hos Järfälla TS
Tävlingsgruppspel i Backhandsmash, det system vi nyttjar för administrationen.
Startsidan för Backhandsmash finner du på
https://backhandsmash.se/klubbar/jarfallatennis/gruppspel/start

Mina sidor
När du loggat in hamnar du på Mina Sidor, vilket är den plats på Backhandsmash där du finner ditt
spelschema, kan rapportera resultat och hantera tider.
Det är den centrala delen av Backhandsmash för dig själv.

Ledigställa tider
Om du inte kan spela din match på ordinarietid ledigställer du tiden.
Försök att ledigställa tiden så fort som möjligt så att andra får chansen att i god tid planera sina
matcher.

1. Tryck på Visa för aktuell match i din matchlista (som du finner på Mina sidor)

2. Tryck på Ledigställ

3. Du kan välja Ledigställning, Behåll tiden för träning eller Överlåt tiden till din motståndare.

Ledigställning lediställer tiden i Backhandsmash
Behåll tiden för träning behåller du själv tiden för egen del
Överlåt tiden till din motståndare överlåter tiden till din motståndare
4. Välj typ av ledigställning och tryck på Ledigställ

Boka reservtid
1. Reservtider och ledigställda tider dyker upp som bokningsbara under rubriken Boka i
toppmenyn när du är inloggad. Här kan även finnas extratider som klubbens administratör
ibland lägger in.

2. Välj vilken match du vill boka tiden för och tryck på Spara, då bokas tiden in i ditt schema.

Lägga till egna tider i schemat
Till din ordinarie match tilldelas du en tid i varje omgång. Kan du, eller din medspelare, inte spela på
den ordinarie tiden kommer ni överens om en ny tid och bokar själva tiden i MATCHi
(https://www.matchi.se/facilities/jarfallatennis) till gällande timpris och kan sedan lägga in den i
Backhandsmash.
Gör så här när du bokat och fått bekräftelse på tiden i MATCHi:
1. Tryck på knappen, Lägg till en ny tid, längst ner i schemavyn

2. Välj tid och klockslag med datum/tid-väljaren

3. Skriv in bana och hur tiden ska användas, samt en notering. Lägg till den kod du fått från
MATCHi för bokningen.
Du kan även välja att använda tiden för en av dina ospelade matcher (välj då match i listan).

4. Du ser dina egna träningsmatcher i schemat. Du kommer även att få påminnelse via e-post
dagen innan, plus att de kommer med i kalendersynken.

Schemavyn uppdateras när du sparat

Se ditt spelschema
Direkt efter inloggning, eller när du valt Mina sidor i toppmenyn, kommer du till din personliga
schemasida. Här ser du dina tider för aktuell spelomgång i de gruppspel du deltar i. För att komma hit
kan du även trycka på Schema i toppmenyn i den inloggade delen.
Tryck på Visa för att se detaljer för en schematid. Härifrån kan du rapportera resultat, ledigställa
tiden och efterfråga byte av tid. Du ser tiderna kombinerat för alla de gruppspel du är med i.

De regler som gäller för Järfälla TS Tävlingsgruppspel finns nedtecknade på
https://backhandsmash.se/klubbar/jarfallatennis/gruppspel/regler
Mer komplett manual för Backhandsmash finner du här: https://goo.gl/nehjNy

