
Påmelding til 3T/Nidaros Squashklubb sitt Stigespill 

Gå inn på www.nidarossquash.org og følg linken til Stigespill påmelding, eller gå rett til 

www.nidarossquash.org/stigen. 

Er du førstegangsbruker må du registrere deg på linken «Registrering» øverst til høyre. 

NB! Passordet må bestå av minst 8 tegn. 

 

Etter at du har registrert deg her, må brukeren godkjennes av en administrator, og betaling/avtale 

med klubben må være på plass før godkjenningen skjer. 

Når brukeren først er godkjent kan man logge inn på «Logg inn» linken, også øverst til høyre. 

Her benyttes de innloggingsopplysninger du registrerte deg med. 

 



Etter innlogging vil du se noen flere faner på toppen. 

• Home -> tar deg til hovedmenybildet 

• Ladder -> viser alle medlemmer på stigene med tilhørende ranking. Du velger ønsket stige 

med nedtrekkslisten 

• Medlemmer -> viser alle registrerte medlemmer på stigene. Her finner du kontaktinfo for 

andre medlemmer om du ønsker å ta kontakt for å spille utover stigespill kveldene. 

• Sluppen/Leangen/Rosten -> tar deg til påmelding/avmelding/oversikt over spilloppsett samt 

venteliste for hver stigespillrunde 

Registrering gjøres med å klikke linken som er vist i rød runding under. 

Etter du har trykt her vil du se at ditt navn dukker opp på spill oppsettet, eller om dette er full vil 

navnet ditt komme opp på ventelisten. Om noen avregistrerer seg fra stigen, vil den som ligger øvert 

på ventelisten hoppe inn på spille-listen på korrekt plass i henhold til sin ranking. Dette vil hele tiden 

skje dynamisk, slik at det er viktig å sjekke etter av avregistrerings tidspunktet er passert om man har 

fått plass eller ikke. Erfaringsmessig skjer det endel endringer dagen spillet skal gå, og gjerne timene 

før fristen går ut (kl. 16:00 spilldag) 

 

 

 

 

 

 

 



Avregistrering gjøres ved å trykke på linken i rød sirkel under. 

Sjekk at navnet ditt også forsvant fra spilleoppsettet etter avregistreringen. Øverste spiller på 

ventelisten vil da rykke inn på den ledige plassen som ble frigjort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Endringer i din profil som epost, passord etc gjøres under «Min profil» linken øverst til høyre når man 

er logget inn. 

 

 

På spillkvelden er det viktig å møte opp i god tid før kampstart slik at man kan varme opp godt før 

kampen. I tillegg må en administrator se at alle har møtt opp for å få korrekt kampoppsett. Det gis 

normalt begrenset til til oppvarming inne på selve banen slik at man rekker å få gjennomført alle 

kampene i oppgitte tidsrom på 2 timer. 

En adminsistratorbruker vil sette opp en iPad med gjeldende kampoppsett for kvelden etter å ha 

sjekket at alle har kommet.  Her vil man se hvem hvilken bane man spiller på, hvem som spiller mot 

hvem og hvordan kampene fordeler seg etter først kampers resultater. Etter at kampene på hver 

enkelt bane er ferdispilt, er det veldig viktig at man går til iPaden og bruker «dra-og-slipp» metoden 

på sitt navn og «drar» navnet sitt fra venstre side og over til korrekt plassering på høyre side i en av 

de ledige resultatboksene. 



 

Når alle resultater er lagt inn vil en administratorbruker kunne gjennomføre rankingen og stigen vil 

da oppdatere seg med umiddelbar virkning slik at man kan se opprykk/nedrykk. Noen kan gå hjem 

med hevet nese, mens andre vil da måtte gå krumrygget hjem ☺ 

Man vil i dag se litt blanding av norsk/engelsk på sidene, men dette er under utbedring til ren norsk 

tekst. Stigespillet og selve hjemmesiden til Nidaros Squashklubb er i dag delt i 2 separate system, 

med hver sin database. Dette medfører dessverre at brukerne ikke deles mellom disse, og man må ha 

en separat bruker på hvert system. Dette jobbes det også med å smelte samme til en felles løsning og 

database. 

For å kunne være med på Stigespillet kreves det at brukeren er medlem av 3T, samt Nidaros 

Squashklubb. 


