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Introduktion 
 

Distrikternes tilmeldingssystem er blevet til i et forsøg på at lette arbejdet for klubberne i 
forbindelse med at arrangere cykelløb. 
 
Systemet indeholder 3 dele: 

• Terminsliste 
• Propositioner 
• Tilmelding 

 
Denne vejledning henvender sig til ryttere og andre, som ønsker oplysninger om de licensløb, 
der arranges af klubber under DCU eller ønsker at tilmelde sig selv eller andre til disse løb. 
 
Distrikterne har valgt i første omgang, at fokusere systemet omkring tilmelding af ryttere med 
dansk licens, eller udenlandske ryttere som har købt fast dansk rygnummer og chip. Det er i 
sommere 2009 nu blevet muligt også at tilmelde ryttere med udenlandsk licens. 
 
Tilmelding af ryttere som ikke opfylder disse krav, dvs. klippekorts ryttere, eller danske ryttere 
hvor licensen ikke er blevet udstedt endnu, skal derfor stadig foregår direkte til den 
arrangerende klub, via de kontaktoplysninger som fremgår af propositionerne. 
 
For at lette det store arbejde med afstemning af betalinger og tilmeldinger, har distrikterne 
besluttet, at der kun kan tilmeldes til løb ved samtidig betaling med kreditkort. Selve 
betalingen håndteres af PBS og lever dermed fuldt op til de standarder, der er for sikker 
betaling på nettet. Hverken distrikterne eller klubberne kommer i besidelse af kreditkort-
informationerne. 
 
Det gebyr PBS opkræver for håndtering af selve betalingen, vil blive opkrævet i forbindelse 
med tilmelding. Beløbet svarer til PBS gebyr og udbetales således hverken til distrikterne eller 
klubberne. 
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Terminsliste 
 
Terminslisten vil komme op som standard når man går ind på dcu-tilmelding.dk. 

 
 
I terminslisten er der mulighed for at vælge hvilke løb man vil have med i sin oversigt. Man 
kan vælge løb efter distrikt, klasse, løbstype og Mesterskab/Cup, eller man kan vælge en 
kombination af disse. 
Standard distrikt kan sættes ved at bruge funktionen Mine Indstillinger. 
Hvis man ønsker en mere udskriftsvenlig oversigt, kan man bruge menuen Udskriv. 
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Propositioner 
 
Menupunktet Propositioner giver en oversigt over de løb, hvor der findes aktive propositioner. 

 
 
Man kan begrænse listen til kun at vise propositioner fra et af distrikterne. Standard distrikt 
kan sættes ved at bruge funktionen Mine Indstillinger. 
 
Ud for hvert løb vil der til højre være 1, 2 eller 3 aktive links: 

• Propositioner 
Dette link vil vise propositionerne for det pågældende løb 

• Tilmelding 
Dette link vil tage dig til tilmeldingsfunktionen. Linket findes kun hvis der er åbent for 
tilmeldinger. 

• Startliste 
Ved at bruge dette link kan du se hvilke ryttere der er tilmeldt løbet. Linket er kun 
tilgængeligt, hvis den arrangerende klub har tilladt det. 

 
Propositionerne for løbet vil følge en fast skabelon, med en del punkter, så det burde være 
nemt at finde præcis den information man leder efter. 
Fra propositionerne kan man også komme videre til tilmelding, hvis fristen ikke er overskredet. 
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Tilmelding 
 
Man kan starte tilmeldingsfunktionen på 3 måder: 

• Vælg Tilmelding i menuen. 
• Vælg Tilmelding linket fra propositionsoversigten 
• Vælg Tilmelding linket fra propositionerne. 

 
Tilmeldingsbilledet består af 4 faneblade 

 
• Dansk Licens 

Her kan man tilmelde ryttere med dansk licens og rygnr. 
• Uden Dansk Licens 

Her kan man tilmelde ryttere som har en ikke dansk licens. 
• Betaling 

Her færdiggøres tilmeldingen og der vælges betalingsform. 
• Betingelser 

Her kan du læse betingelserne der gælder for brug af tilmeldingsfunktionen 
• Kontakt 

Her kan du se kontaktoplysninger, hvis du har problemer med selve tilmeldingen. 

Dansk Licens 

 
 
Dette kan sammenlignes med et normal webshop, hvor man vælger varer til at lægge i 
indkøbskurven. Valget foregår i 4 trin. 

1. Vælg løb. 
Hvis man er kommet til tilmeldingsfunktionen direkte fra propostionerne vil det 
pågældende løb være valgt på forhånd. 
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2. Vælg klub. 
Hvis man har valgt en standard klub i ”Mine Indstillinger” vil den pågældende klub være 
valgt på forhånd, men man kan altid vælge en anden klub. 

3. Vælg Rytter. 
I liste til højre vil der stå de ryttere som har licens i den valgte klub, og har licens i en 
klasse, som er til start i det valgte løb. Hvis løbet således ikke har f.eks. A-Klassen til 
start, kan man ikke se ryttere med licens i A-Klassen. 

4. Sæt kryds ud for de ryttere som skal tilmeldes og tryk på knappen ”Tilføj” 
 
Trin 1 til 4 kan gentages flere gange, så der kan tilmeldes ryttere fra flere klubber eller til flere 
løb i samme betaling. 

Uden Dansk Licens 

 
 
Her kan tilføjes ryttere som ikke har dansk licens. 

1. Vælg løb. 
Hvis man er kommet til tilmeldingsfunktionen direkte fra propostionerne vil det 
pågældende løb være valgt på forhånd. 

2. Vælg klasse. 
Her kan man vælge mellem de klasser som er til start i det pågældende løb. 

3. Indtast UCI Kode. 
Her indtastes UCI koden for den pågældende rytter. 

4. Indtast Rytter Navn og Klub. 
5. Tryk på knappen ”Tilføj Rytter” og ryttere bliver tilføjet til liste i højre side af billedet. 

 
Trin 1 til 5 kan gentages flere gange, så der kan tilmeldes ryttere fra flere klubber eller til flere 
løb i samme betaling. 
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Betaling 

 
På dette faneblad kan man se hvilke løb og ryttere man er ved at tilmelde. Ryttere kan fjernes 
fra ”indkøbskurven” ved at klikke på slet ikonet eller man kan slette hele listen ved at trykke 
på knappen Slet Alt. 
 
For at færdiggøre tilmeldingen skal man udfylde felterne der fortæller hvem man er. 
Informationerne kommer kun til den arrangerende klubs og ditrikternes kendskab, og det er 
vigtigt at udfylde felterne korrekt, så klubben kan komme i kontakt med tilmelderen hvis det 
bliver nødvendigt. Det indtastede kodeord bruges i forbindelse med, at man skal finde sine 
tilmeldinger frem igen. Man kan finde sine tilmeldinger med en kombination af email og 
kodeord. 
 
Når alle felter er udfyldt og man har læst betingelserne, trykkes på Betal. 
Herefter dirigeres man videre til PBS’s betalingsmodul. Forbindelsen med PBS er krypteret, så 
tjek evt. at din browser viser ”hængelåsen” som bevis for at forbindelsen er krypteret.  
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På billedet kan du se hvilket gebyr der pålægges de forskellige korttyper. Gebyret beregnes 
automatisk udfra det indtastede kortnummer. 
Udfyld billedet med dine kortoplysninger og tryk Næste. 

 
Du kan nu se det endelige beregnede beløb, som vil blive trukket på dit kort. 
Tryk Betal 
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Efter behandling af transaktionen kommer først et PBS kvitteringsbillede. 

 
Efter ca. 10 sekunder eller hvis du trykker ”Gå videre til butikken”, kommer du tilbage til 
tilmeldingssystemet og du kan se din kvittering. 
Det er vigtigt at du ikke afbryder eller lukker din browser før du har set kvitteringen fra 
tilmeldingssystemet. 

 
På kvitteringen fremgår, hvem der har betalt, hvem der er betalt til, og hvilke løb og ryttere 
der er betalt for. Kvitteringen vil også blive sendt som email til den angivne email adresse. 

Mine Tilmeldinger 
 
Du kan altid finde dine tilmeldinger frem igen, ved enten af bruge Reference Nummeret, eller 
den email adresse og kodeord som blev indtastet, på betalingsbilledet. 
 
Brug punktet ”Mine Tilmeldinger” i menuen Funktioner. 

 
 
Herefter kan du indtaste enten reference nummer ellr email og kodeord. 
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Tryk på Find og du får så en liste over de løb og ryttere du har tilmeldt. Du kan også få hele 
kvitteringen igen ved at klikke på referencenummeret i listen. 
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Indstillinger 
 
Du kan i systemet gemme standardværdier for distrikt og klub. Brug punktet Mine Indstillinger 
i menuen Funktioner. 

 
Herefter kan du vælge hvilket distrikt og hvilken klub du evt. vil have som standardvalg i de 
øvrige funktioner. 

 
Tryk på Gem når du har valgt distrikt og klub. Funktionen anvender Cookies, og kan ikke 
bruges hvis dette er spærret i din browser. 
 


