Regatta Gladsaxe
Bagsværd Regatta 2021
4. – 5. og 6. juni
Kære official,
Regatta Gladsaxe har taget et nyt officialhåndteringsprogram i brug, CrewPlan.
Dette program skulle gøre det nemmere for både jer og os at håndtere tilmelding af officials,
valg og tildeling af ønskede vagter.
Man skal første gang logge sig ind og oprette en profil. Dette gøres på adressen
https://regattaglx.crewplan.dk/signup
Her skal du oplyse for- og efternavn, e-mail, mobilnummer, fødselsdato (ikke obligatorisk) samt
angive et valgfrit kodeord. Du bedes også angive dit klubtilhør.
Sluttelig skal du acceptere privatlivspolitikken og trykke Opret profil.
Ægtefæller, samboende etc. kan godt benytte samme mailadresse.
Du får så en bekræftelse på oprettelsen af din profil via e-mail, hvorefter du kan logge dig ind
på nedenstående sti med det angivne brugernavn og din kode på. Du kan også blot trykke LOGIN
i den modtagne mail.
https://regattaglx.crewplan.dk
Du bekræfter her din profil og trykker på navigationen ÅBNE VAGTER.
Her kan du så vælge vagter efter dato og det område, du ønsker.
Vagtplanen er inddelt i 7 tidsgrupper: torsdag eftermiddag, fredag formiddag og eftermiddag,
lørdag formiddag og eftermiddag, samt søndag formiddag og eftermiddag. Vagterne torsdag
eftermiddag og fredag formiddag er ikke inde i selve regattaen, men omhandler det
forberedende arbejde.
Man kan kun tage 1 vagt i hver tidsgruppe, men godt tage en vagt fx både lørdag formiddag og
lørdag eftermiddag.
Efterhånden som du tager vagter vil disse fremgå af Mine vagter øverst på siden.
Du kan på et senere tidspunkt logge dig ind på https://regattaglx.crewplan.dk, trykke på Mine
vagter og se, hvilke opgaver du har meldt dig til – og hvornår. Du kan også se, hvem der ellers er
på vagt sammen med dig.
Er du kommet til at tage en forkert vagt eller på et senere tidspunkt fortryder valget, kan du
ikke selv fjerne vagten igen, men må kontakte mig på mail eller telefon.
Når du er tilmeldt, vil du modtage relevant information om regattaen via mail.
Får du problemer med oprettelse/tilmelding – eller kan du ikke finde et arbejdsområde, der
passer dig, er du velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon.
Med sportslig hilsen
Jan Rodtwitt - rodtwitt@mail.tele.dk - 51308295

