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Hvordan tilmelder jeg mig og mine kolleger til World Firefighters Games 
2020 i Aalborg 
 

Når du har overblik over hvilke aktiviteter du og dine kolleger, skal deltage i, skal I tilmeldes til 

World Firefighters Games 2020 i Aalborg via linket til tilmelding på hjemmesiden: 

www.wfg2020.dk. Eller direkte via linket: https://register.wfg2020.dk. 

 

 
I kan læse nærmere om hvilke sportsgrene og aktiviteter, der tilbydes på hjemmesiden 

www.wfg2020.dk. 

 

http://www.wfg2020.dk/
https://register.wfg2020.dk/
http://www.wfg2020.dk/
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Du kan både tilmelde en person eller flere personer. Skal I deltage i holdsport, er det vigtigt at 

samle alle holddeltagere i samme tilmelding. 

 

Priser for deltagelse: 
Deltagere: kr. 1.260,- 

Ledsagere: kr. 530,- 

Golf: ekstra gebyr kr. 1.200,- 

Welcoming Banquet: kr. 550,- 
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Oprettelse af kontaktperson 
Første gang du vil tilmelde deltagere, skal du oprette dig, som kontaktperson for at kunne lave 

tilmeldinger til World Firefighters Games 2020. 

 

Vælg sprog og tryk på opret dig. 

 
 

 

Herefter udfyldes stamdata for kontaktperson og tryk på indsend/opret, hvorefter du kommer retur 

til login billedet. 
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Log ind 
Indtast e-mail og adgangskode og tryk på Log ind 

 
 

Glemt adgangskode 
Har du glemt din adgangskode tryk på glemt adgangskode og indtast din mail og tryk på nulstil 

adgangskode, hvorefter du vil modtage en mail i din indbakke – tjek evt. din spam mappe. 
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Oversigt over tilmelding 
På oversigtsbilledet for din tilmelding kan du se status på betaling, anmode om en mail med 

oversigt over alle tilmeldinger, indtaste rejseoplysninger, tilføje ekstra kontaktperson, tilføje 

deltagere og oprette hold. 

 

Felterne kan foldes ud ved tryk på pilen, så kan du se hvilke deltagere og hold du har tilmeldt. 

 

 
 

I alt til betaling 
I toppen af billedet kan du følge hvor meget du skal betale for dine tilmeldinger. 

 

Ved oprettelse af en person i databasen tildeles denne automatisk rollen som ledsager, hvilket 

udløser et deltagergebyr på kr. 530,-. 

 

Når der tilføjes en aktivitet ændres rollen automatisk til deltager, og dermed ændres deltagergebyret 

til kr. 1.260,-. 

 

Ved tilmelding til golf tilføjes automatisk et ekstra gebyr på kr. 1.200,-, ligesom der tilføjet et ekstra 

gebyr på kr. 550,- ved tilmelding til Welcoming Banquet. 
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Rejseoplysninger 
For indtastning af rejseoplysninger tryk på rediger rejseoplysninger. 

 
Her indtastes: 

- ankomst dag og tid 

- Transportform (tog, bus, bil, fly) 

- Indkvarteringssted og adresse 

 

Oplysningerne er ikke et krav for at kunne gennemføre tilmeldingen i første omgang, men vi vil 

gerne kende jeres rejseplaner og indkvarteringssted inden ankomsten. 

 

Ved at lave  i feltet ”Brug rejsedetaljer for alle deltagere” skal oplysningerne kun indtastes en 

gang.  
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Ekstra kontaktperson 
Der kan tilføjes en ekstra kontaktperson til gruppen ved at trykke på ny på oversigtsbilledet, 

hvorefter kontaktpersons oplysninger indtastes. 
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Tilmeld deltagere 
Du tilmelder deltagere ved at klikke på ny under deltagere. 

Ved at trykke på pilen kan du folde oversigten over tilmeldte ud, så du kan se alle dem, du har 

tilmeldt. 

 
 

Tilføj deltager 
Udfyld felterne for den enkelte deltager og tryk gem. 
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Tilføj aktivitet med kun en deltager eller side event 
Herefter kan du tilføje idræt (med kun en deltager), aktivitet eller side event ved at trykke på ”Tilføj 

aktivitet og Side Events”.  

 

Skal deltageren deltage i en holdsport – oprettes deltageren her, hvorefter holdet oprettes og så kan 

deltageren tilføjes holdet, se nærmere under opret hold. 

 

Det er også her du tilmelder den enkelte deltager til Welcoming Banquet og deltagerparaden. 

 
 

Vælg aktivitet ved at trykke på pilen i højre side, så kommer et rullefelt med aktiviter (husk hold 

aktiviter fremgår kun under oprettelse af hold). 
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Herefter vælges kategori – systemet sorterer selv, således du kun kan se de discipliner indenfor 

aktiviteten, som passer til deltagerens køn og alder.  

 
 

Herefter kan det ses hvilke idrætter/aktiviteter deltageren er tilmeldt under den enkelte deltager. 
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Redigering af tilmelding 
På oversigtsbilledet vælges om deltager skal slettes eller redigeres. 

 
 

Rediger deltager 
Klik på rediger for at tilføje/slette aktiviteter eller ændre stamoplysninger. 

 

Slet deltager 
Tryk på slet for at slette deltagerens tilmeldingen. Du vil blive spurgt om du er sikker på at 

deltageren skal slettes. 
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Tilmelding af hold 
Alle aktiviteter med deltagelse af mere end en deltager oprettes via hold. Deltagerne oprettes først 

jf. ovenstående, herefter oprettes hold. 

 

Opret hold 
Klik på ny under hold.  

 
 

Udfyld holdnavn, vælg idræt/aktivitet og kategori. Holdnavnet skal være unikt. Du vil få en 

melding såfremt der allerede er oprettet et hold med det ønskede holdnavn inden for den enkelte 

aktivitet og kategori. 
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Tryk herefter på tilføj holddeltager, hvorefter de tilmeldte deltagere, som har køn og alder til at 

deltage i den valgte aktivitet, vises og kan tilføjes holdet. 

 
 

Vælg deltagere og tryk på tilføj holddeltagere. 
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På oversigtsbilledet kan de oprettede hold nu ses – der er en rød tekst, der synliggør hvis der 

mangler deltagere på holdet. Det er også muligt at redigere og slette hold på oversigtsbilledet. 
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Anmod om ordreoversigt 
Ved at trykke på ”Anmod om ordreoversigt” får du tilsendt en mail med samlet oplysninger om 

hvilke deltagere og hold, du har tilmeldt til World Firefighters Games 2020. 
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Betaling 
Når indberetning af deltagere og hold er færdig trykkes på ”Gå til kassen”. 

 
 

 

I kassen ses et overblik over antallet af tilmeldte deltagere, ledsagere, samt tilmeldte til golf og 

welcoming banquet, som begge udløser et ekstra gebyr. 
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Tryk på ”Til kassen” for at gå til betaling, hvor du kan vælge kreditkort og indtaste kortoplysninger 

for at gennemføre betalingen. 

 

 
 

Du vil modtage to kvitteringer efter betalingen. En med overblik over beløbet der er betalt og en 

med overblik over tilmeldingerne. 

 

Ændringer i tilmeldingen efter betaling. 
Det er muligt at lave ændringer i tilmeldingen efter betaling. Det vil fremgå af kurven øverst til 

venstre om ændringerne betyder, at der skal ske en merbetaling eller om der skal ske en refundering 

af deltagergebyr. 

 

Ved afbud fra deltager før 5. april 2021 refunderes 100 %  

Ved afbud fra deltager mellem 5. og 19. april 2021 refunderes 50 %  

Ved afbud fra deltager mellem 20. og 30. april 2021 refunderes 25 %  

Ved afbud fra deltager fra den 1. maj 2021 er der ingen refundering.  

 

Ved afbud skal rettelser laves i tilmeldingen. Husk at gå helt til kassen hvor du skal trykke på 

knappen for refunder for, at afbud er registreret. Derudover skal der sendes en mail til 

wfg2020@aalborg.dk, hvor deltager oplyser IBAN nummer og Swift kode til brug for refundering. 

Husk tydeligt emnefelt med følgende tekst: Annullering af tilmelding vedr. ordrenr. XX (Ordrenr. 

fremgår af kvitteringen). 

 

I tilfælde af aflysning pga. force majeure kan arrangøren ikke påhviles ansvar, og der er ikke 

mulighed for refundering af tabte omkostninger i forbindelse med arrangementet. 
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Support  
Har du problemer eller spørgsmål vedr. arrangementet, er du altid velkommen til at kontakte 

organisationen bag på mail: wfg2020@aalborg.dk. Du kan også finde yderligere oplysninger om 

arrangementet på hjemmesiden: www.wfg2020.dk. 


