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Läs noga igenom det här dokumentet så slipper du komma med en massa dumma frågor 
efteråt! 

Det är ett helt nytt, web-baserat, spelsystem som vi är med och utvecklar. Förmodligen 
innebär det att det kommer att uppstå ett flertal frågor och några fel. Dom är då till för att 
lösas och du kommer givetvis att ställas inför en del frågor som ställer din förmåga att lösa, 
på prov. 

Du kommer att få en påminnelse till spel via din mailadress som du anmält och som gör att 
du måste läsa dina mail med jämna mellanrum. Sedan ska du på egen hand registrera ditt 
resultat. 

Du kan se hela spelsystemet genom att logga in på (gör det gärna så fort som möjligt); 

ligaspel.se/skelleftea  
(vill du se ett pågående system så logga in på;    ligaspel.se/wasa) 

Där ska du logga in med din mailadress och lösenord. Har du inte den så kolla med mig. 
För att kunna logga in första gången ska du; 

- Ange länken ovan 
- Klicka på ”Logga in” 
- Ange din mailadress och klicka på ”Glömt lösenord” 
- Du måste sedan skriva den mailadress du har i systemet och klicka på ”Skicka” så 

skickas ett lösenord till din mail. Skriver du fel mailadress så skickas något annat till 
någon??? 

- När du sedan har loggat in och klickat på ”Spelare” och dig själv så kan du där ändra 
på lösenordet. 

- Sedan använder du din användaridentitet (mailadressen) och lösenordet för att se på 
resultaten, registrera dina resultat och kolla hur det går för dig och dina kamrater i 
ligorna.  

- Du kan se tabeller, matcher, samtliga men också enbart dina egna matcher genom 
att klicka på ditt namn, vilka spelare som är med och deras mobilnummer plus lite 
annat. 

- Under ”Registrera match” ska du registrera resultatet men du kan också ändra på 
speldatum och tid genom att klicka på ”Planerad match” och där sätta ett annat 
datum och tid. GLÖM då inte att ta bort den bokade tiden på squashens hemsida och 
boka den nya i stället. Detta för att inte få en faktura på bokad speltid. 

- Kom ihåg att det finns en begränsad tid på att registrera resultaten. Efter den tiden 
går det inte att ändra eller registrera resultat. Några längre eftersläpningar går inte 
att genomföra. 

Eftersom systemet är under utveckling så kan en del underligheter uppstå. Det får vi räkna 
med samtidigt som spelscheman och annat kanske kan krocka på grund av hanteringsfel. Alla 
sådana felaktigheter är till för att lösas på plats eller vid senare tillfällen.  

Vi kommer under hösten att kontrollera så kallade ”No Show” vilket innebär att outnyttjade 
bantider kommer att faktureras i efterhand. Kan du inte spela på angiven tid så glöm inte att 
meddela reception, eller boka bort tiden du skulle spelat. Det ser du i spelschemat eller på 
det meddelandet som skickas till din mail. 


