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Spillere kan godt tilføjes til en turnering udelukkende ved hjælp af et navn. Fordelene ved 

at oprette en bruger er dog store: 

 Ingen stavefejl. 

 Der kan hentes ratingtal fra DBgF's database, for alle med en gyldig licens. 

 Skal en turnering rates kan man maile en fil til DBgF, som så kan rate en hel 

turnering med få klik. I denne fil medtages kun profiler, der også er oprettet som 

tilhørende organisationen DBgF (mere herom senere). 

 Brugerprofiler opsamler løbende statistik. 

 Registrerede brugere vil kunne modtage notifikationer, når en given kamp er klar til 

at kunne sættes i gang (er ikke implementeret endnu). 

 Dit flag vises ud for dit navn i turneringer. 

Sådan oprettes en ny bruger 
Brugere kan oprettes både fra mobile enheder på både IOS, Android og Windows platforme 

samt fra PC'ere og Mac. 

Gå til www.drawboss.com og tryk på den store blå knap "REGISTER" på forsiden (eller vælg 

"REGISTER" i den mørke top-menu, eller fra burger-menuen       på fx tablets og mobiler).  

 

Herefter åbnes grundindstillingerne for din 

brugerprofil, hvor samtlige felter skal udfyldes: 

Der udsendes automatisk en e-mail til den angivne 

adresse. Du bør åbne denne e-mail og klikke på 

verifikations-linket. Husk at tjekke andre mapper i 

din e-mail klient, som fx Spam, Promoveringer, osv. 

Efter at have udfyldt samtlige felter, tryk på 

"REGISTER" knappen. 

 

Nu vises din profil:  

Bemærk også dit navn nu vises i top-menuen, yderst til 

højre – dette er for at vise, du nu er logget ind som en 

bruger. 

Udfyld igen samtlige felter. "Timezone" er vigtig i forhold 

til turneringers tidsangivelse. 

Udfyldelsen af landefeltet, sikrer dig et lille flag ud for dit 

navn.  

Tryk herefter på "SAVE" knappen. 
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Hvis du endnu ikke har verificeret din bruger, vil du øverst på næste side i din profil se 

følgende tekst: 

Brug eventuelt knappen "SEND 

VERIFICATION EMAIL" til at gensende en e-

mail. 

 

 

Hvis du er medlem af en organisation (som fx Dansk Backgammon Forbund) kan du knytte 

din bruger til organisationen vha. knappen "ADD ORGANISATION". 

 

Vælg fx Dansk Backgammon Forbund i 

øverste linje og udfyld med dit "Org. ID". 

(Det vil i dette eksempel være dit 

medlemsnummer i DBgF) og tryk "Save". 

 

 

Når du efterfølgende knyttes til en turnering ved hjælp af din brugerprofil, vil du blive vist 

som en registreret bruger i turneringen samt se dit flag og DBgF nummer. 


