Hur man skapar konto på lichess och går med i ett lag
Så här gör du för att skapa ett konto på lichess, och gå med i ”SK Rockaden”:
1. Skapa ett Konto på https://lichess.org/signup (om du inte redan har gjort det). Lichess
hjälper dig att välja ett unikt användarnamn.

2. Skriv ditt riktiga namn i profilen för ditt användarnamn, det underlättar (i vissa av det
lagtävlingar som SK Rockaden deltar på i lichess, till exempel ”Swedish Chess Team Battle” är
det obligatoriskt att man skrivit in sitt riktiga namn så även om det inte är ett krav från
lichess så vill klubben att ni gör det). Tryck på ditt användarnamn (på bilden nedan står
användarnamnet överst i högra hörnet. I detta exempel Soja1)

När du klickat på användarnamnet ser du följande vy:

Klicka på denna symbol

som finns nere till vänster. Då kommer följande vy upp:
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Fyll i fälten ”Förnamn”, ”Efternamn” och plats

3. För att gå med i SK Rockadens Lichess-grupp
Trycker du på gemenskap i huvudmenyn

Välj alternativet ”lag” under denna meny. Du får då upp följande vy:

Tryck på ”Alla lag” som du ser till vänster i vyn ovan. Du får då fram den här vyn:

Skriv in ”SK Rockaden” i sökrutan som du kan se till höger i vyn ovan. Du kommer då få
möjlighet att välja SK Rockaden alldeles under sökrutan. Klicka på denna text. Då kommer
följande vy upp:
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Klicka på ”gå med i lag”
Då kommer följande vy upp:

Lös schackproblemet ovan (i detta fall Dh5xf7 Schack och matt)

Tryck därefter på ”GÅ MED I LAG”.
4. Nu återstår bara att någon av lagledarna för SK Rockaden (Leo Crevatin, Lennart Örnmarker,
Jonas Sandbom och Vladan Nikolic) ska godkänna ditt medlemskap.
När någon av lagledarna godkänt ditt medlemskap kommer du att kunna se att du är medlem
i SK Rockadens Lichess-grupp genom att välja ”lag” i menyn ”Gemenskap”. Tänk på att det
kan dröja en tid innan du kan se medlemskapet då det inte är säkert att lagledarna är inne
och godkänner medlemskap hela tiden.
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