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Kom igång
Börja med att logga in på din förenings IdrottOnline sida, genom att
klicka på hänglåset längst uppe till höger. Om du saknar inloggning
eller behörighet, kontakta huvud administratören i din förening.
Om ni saknar IdrottOnline sida eller behöver support, kontakta då www.idrottonline.se
När du loggat in, klicka på ”Medlemsregister” högst uppe i det gråa fältet.
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Lägga till personer i medlemsregistret
1.

Gå in i medlemsregistret efter att ha loggat
in på er IdrottOnline sida. Under rubriken ”Medlemmar”
väljer ni ”Ny medlem”. Undantaget är om personen redan
finns i ert register.

2.

Fullständigt personnummer ska fyllas i
(inkl. fyra sista siffrorna). Om personen finns i
IdrottOnline eller tidigare funnits så kommer namn
och kontaktuppgifter uppdateras automatiskt.

3.

Om personuppgifter och kontaktinfo inte
uppdateras så måste fälten med de röda
stjärnorna fyllas i.
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Import av personer genom excel
Om du vill lägga in ett stort antal personer på en och samma gång i medlemregistret så är det enklast att använda sig av excel importen.
Det går till på följande sätt:
1.

I menyn ”Medlemmar” klickar du på ”Ladda ner importfil”.

2.

Öppna filen och fyll i information om personerna. (OBS! Viktigt att fullständigt personnummer anges)

3.

Klicka sedan på ”Importera” och välj filen du lagt till personerna i.

Skapa lag (grupper)
Detta görs första gången ett lag söker licens. Om ett lag haft licens tidigare säsong, så behöver man bara lägga till/ta bort personer i laget
(se längre ned).
1.

Klicka på ”Grupper” i menyn till vänster.
Välj sedan ”Skapa lag”.

2.

När du skapar gruppen är det viktigt att väljer
”Basket” under Idrott och inte ”Förening”.
Klicka sedan på ”Lägg till” för att lägga till
personer i laget.

3.

Du söker sedan fram de personer du vill
lägga till i laget, och bockar för dem i listan.
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Redigera befintligt lag (grupp)
Om ni föregående säsong redan licenserat lag så behöver ni bara redigera det redan skapade laget. Du kan enkelt lägga till och ta bort
personer i laget enligt nedan.

1.

Under rubriken ”Grupper” i menyn
söker du fram de skapade lagen i
föreningen. Under ”Idrotter” väljer
du ”Basket”. Under ”Typ” ska ”Lag”
väljas. Ytterliggare sökkriterier kan
anges för att minimera sökresultaten
om ni har många lag i föreningen.

2.

Välj sedan i listan det lag du vill redigera.
För att ta bort personer ur laget
För att lägga till, klicka på ”Lägg till”,
och se punkt 3 på föregående sida.
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Ansök om Licens
När du skapat laget och lagt till/tagit bort personer så ska ni ansökan om laglicens som sedan administratör sedan ska godkänna (BDF
eller SBBF).
1.

Klicka på ”Licens” i menyn i vänsterspalten.

2.

Välj ”Basket” under idrott.

Välj den ”Licenstyp” du vill ansöka.
Se till att rätt ”Licensperiod” visas

Klicka sedan på ”Sök”.

3.

Bocka för rutan ”Ansök” för det laget du vill ansöka om
licens för. OBS! Detta är alltså för den licenstyp du valt
ovan (i detta fall BL H).
För att ansöka om licens för ett annat lag med annan
licenstyp, måste du söka på nytt.

4.

Klicka sedan på ”Spara ändringar”.
Administratören (BDF/SBBF) kommer sedan godkänna
eller neka licens för laget.
OBS! Personer i laget kan bli
nekade licens trots att laget godkänts, på grund av exempelvis
att spelaren är över/underårig, redan har licens i annan
förening eller krav på ytterligare handlingar för exempelvis
utländska medborgare.

