Steg för steg-guide: Hur ni kommer till er distriktsfinal
Den här guiden visar hur ni kommer att komma in på Lichess och hitta till era distriktsfinaler.
Om ni vill se guiden med video hittar ni respektive film efter respektive guide.
Du kan spela på dator, mobil eller tablet. Bäst spelupplevelse får du på dator. Använder du
mobil eller tablet rekommenderar vi att du använder webbläsaren, och alltså inte lichess-appen.
För er som inte har ett konto på Lichess sedan tidigare:
1.
2.
3.
4.

Gå in på https://lichess.org/.
Klicka på ”LOGGA IN” längst uppe till höger.
Klicka på ”Registrera dig”.
Fyll i uppgifterna.
a. Välj ett användarnamn och ett lösenord.
b. Skriv in din mail.
c. Lova och instäm genom att klicka i de fyra boxarna under användarvillkoren.
5. Tryck på registrera dig.
6. Gå in på din mail, gå till mailet från Lichess och tryck på länken för att aktivera ditt
konto.
7. Inne på Lichess, kicka på gemenskap -> lag.
8. Gå till ”Alla lag”
9. I sökfältet uppe till höger skriver ni ert lagnamn. Vi har skickat ert lagnamn samt
lösenord till laget till er lärare.
10. Klicka på laget -> klicka på gå med i lag till vänster.
11. Skriv in ert laglösenord för att bli med i laget.
12. Klicka på er turnering på lagsidan.
13. Detta är viktigt: Klicka på delta -> klicka på det laget ni tillhör.
14. Invänta att turneringen startar. När ni väl ska spela er turnering så kommer partierna att
komma i gång automatiskt.
Instruktionsfilm för er som inte har ett konto på Lichess sedan tidigare
Om du redan har ett konto på Lichess:
1. Gå in på https://lichess.org/.

2.
3.
4.
5.

Klicka på ”LOGGA IN” längst uppe till höger.
Inne på Lichess, klicka på gemenskap -> lag.
Gå till ”Alla lag”
I sökfältet uppe till höger skriver ni ert lagnamn. Vi har skickat ert lagnamn samt
lösenord till laget till er lärare.
6. Klicka på laget -> klicka på gå med i lag till vänster.
7. Skriv in ert laglösenord för att bli med i laget.
8. Klicka på er turnering på lagsidan.
9. Detta är viktigt: Klicka på delta -> klicka på det laget ni tillhör.
10. Invänta att turneringen startar. När ni väl ska spela er turnering så kommer partierna att
komma i gång automatiskt.
Introduktionsfilm för dig som redan har ett konto på Lichess
Har ni några frågor?
Tag kontakt med oss på Schackfyran genom att maila till schackfyran@schack.se. Stort lycka
till!
Med vänliga hälsningar,
Schackfyran-teamet

