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Börja med att logga in på din förenings sida genom att klicka på hänglåset längst upp till
höger.
När du loggat in väljer du fliken Medlemsregistret

Väl inne i medlemsregistret är det viktigt att du först lägger in föreningens medlemmar i
registret. Manual för hur du gör detta hittar du här:
http://www1.idrottonline.se/Supportonline/Manualer/, här finns alltid den senaste
versionen.
Använd INTE Licensmodulen – vi har en egen som gäller för skyttesport på vår
hemsida!

När medlemmarna är registrerade i medlemsregistret är det dags att registrera att
skytten har ett Skyttekort. Det gör du under fliken Licens och sedan Person Licens i
droplisten (OBS! man ansöker inte om ett skyttekort här utan man anger endast att skytten har ett
skyttekort).

Börja med att klicka på Licenser, klicka sedan i Personlicens. Vänta lite så öppnas
sidan mer.

I licensmodulen måste ett Skyttekort först registreras på medlemmen för att denna ska
kunna ansöka om en Tävlingslicens. Om du istället försöker ansöka om Tävlingslicens
före Skyttekortet får du ett felmeddelande och kan inte fortsätta.

I rutan efter ”Idrotter*:” ska det stå Skyttesport. I dropplisten under (Licenstyp) ska
du, för att registrera ett Skyttekort välja Skyttekort. De övriga fälten kan lämnas tomma

eller så väljer du att söka på förnamn eller efternamn för att få fram den person du vill
registrera kortet på.
Klickar man på sök utan att skriva ett namn så kommer alla namn upp i medlemsregistret.

Utökad Sökning
Om du har många medlemmar kan du välja utökad sökning där du kan söka på till
exempel personnummer, postort eller roller.

När du sökt fram den person som du vill registrera ett Skyttekort på så måste du klicka
på Ansök och Godkänd efter namnen. Om du vill registrera flera personer för skyttekort
så kan du välja att ansöka och godkänna alla på samma gång. Fortsätt registreringen
genom att klicka på Spara ändringar.

Då kommer en ruta upp som du först skriver in Skyttekortsnummer i rutan för
”Licensnummer” och sedan klicka på Visa/Dölj och kryssa i vilken eller vilka grenar
skytten har skyttekort i. Det är viktigt att du alltid fyller i både skyttekortsnummer samt
vilken gren för att skytten ska få rätt uppgifter på tävlingslicensen. Om skytten har fler än
ett kort kan du skriva i huvudgrenens nummer i rutan för Licensnummer och sedan
klicka i rutan framför de grenar man har skyttekort i och då öppnas rutan ”lägg till
beskrivning” här måste du fylla i numren för skyttekorten. Även om skytten endast har
ett skyttekort så måste numret fyllas i både på Licensnummer och i rutan bredvid
grenen, för att disciplinen ska komma med på tävlingslicensen.
När allt är ifyllt klickar du på Spara.
Om du valt flera personer dyker personerna upp i rad och du kan fylla i licensnummer
samt gren och nummer på alla samtidigt, precis som ovan.

TÄVLINGSLICENS
Man behöver inte längre ansöka om tävlingslicens
I och med att skyttarna själva betalar in pengar till oss så blir ansökan gjord i och med
att de i betalningen ska ange IID, gren och förening.
Självklart får man göra det ändå och då gör ni så här:
Ansöka om Tävlingslicens till medlemmarna.
Istället för att välja Skyttekort i dropplisten (Licenstyp) ska du nu välja en tävlingslicens.
Du kan välja mellan Gevär, Lerduva, Pistol och Viltmål.
OBSERVERA ATT MAN ENDAST ANSÖKER OM EN LICENS även om skytten skjuter
i flera grenar. På tävlingslicensen står endast huvudgrenen, t ex Lerduva Senior.
Liksom när du ansökte om Skyttekort kan du lämna övriga fält tomma för att söka efter
alla medlemmar eller fylla i ett namn för att söka efter en specifik person.
Välj rätt licensperiod! 2012-01-01--2012-12-31 om inte den kommer upp automatiskt!

När du fått fram personen eller personerna som du vill ansöka om Aktivitetskort för
kryssar du i rutan Ansök som står på samma rad som namnet. Kryssrutorna för Betald
och Godkänd går inte att fylla i utan fylls i av SvSF när medlemmen har godkänts.
Klicka på Spara ändringar.

När du klickar på Spara ändringar så öppnas sista rutan. Här kommer bara namnen på
de ansökningar du gjort. Klicka i datum för ansökan.
Till sist så klickar du på Spara.

Ansökan skickas iväg till SvSF som tar emot den och kontrollerar skyttekortsnumret.
Du kan direkt se vilket licensnummer skytten har, klicka på medlemmen du precis
ansökt licens för

så ser du vilket IdrottsID (IIDnr) som han/hon fått.

Man kan även se IIDnumret via medlemsregistret. Klicka på en person och så ser man
numret högst upp i höger hörn.

Du ger skytten sitt IIDnr.
Skytten anger IIDnr, gren och förening vid inbetalning till Bg 834-7718.
När betalning sedan kommer in från skytten så markeras ansökan med Ansök, betald
och godkänd och sedan skickas ett underlag till tryckeriet. Tryckeriet skickar ut
tävlingslicensen med B-post.
Vet man att man ska tävla under året så är det bättre att ansöka tidigt så att man
verkligen har tävlingslicensen när det är dags.

Frågor?
Vid frågor, kontakta SvSF kansli på telefon: 08-699 63 70 eller via e-post:
office@skyttesport.se.

