Anmäla lag i FIBA ORGANIZER
Nedan är en beskrivning hur laganmälan direkt i FIBA Organizer går till.
Viktigt, när ni anmäler lagen i FIBA Organizer, att ni fyller i alla kontaktuppgifter för klubben
och laget.
Den person som anmäler lagen ska vara firmatecknare eller utsedd av föreningen, för att
anmälan ska vara giltig.
Anmälan är bindande.
Om klubben tidigare anmält i BasketHotel och ska använda samma inloggning som
tidigare går du direkt till FÖRENING MED INLOGGNING.

FÖRSTA GÅNGEN
Första gången du ska anmäla ett lag krävs att du skapar en inloggning för din förening. I
samband med att du anmäler första laget registrerar du inloggningsuppgifterna som
används för att anmäla fler lag och längre fram även annan administration.
Gå in på https://cm.fibaorganizer.com/sbf/login

Klicka på fliken ”Anmälan”:
Efter att du klickat på ”Anmälan” kommer du till en sida där du ska fylla i uppgifter om laget

Var noga med att fylla i alla uppgifter där ”Organisation” och ”Tävling” är obligatoriska. Vid
Organisation väljer du Administrerande Förbund och vid Tävling den serie anmälan gäller.
Vid Laginformation är det viktigt att det tydligt framgår vilket lag anmälan gäller både vid
Lagnamn och Förkortning. Extra viktigt om klubben har mer än ett lag i en serie.
”External team id” hoppar du över.
Mitt på blanketten finns Login till systeminformation. Här anger du en egen inloggning
som du senare använder vid nya anmälningar och vid kommande funktioner i BasketHotel.

OBS! Inloggningen är föreningens och bör endast användas av föreningens administratör
och varje coach ska inte ha egen inloggning.
Missa inte att spara föreningens användarnamn och lösenord.
Fyll sedan i alla uppgifter om lagets coach.

När alla uppgifter är ifyllda klickar du på ”Skicka” och anmälan är klar.
Förbundet godkänner sedan anmälan eller ber om komplettering.
För att anmäla fler lag går du till ”Förening med inloggning”.

FÖRENING MED INLOGGNING. (redan registrerad)
Gå in på https://cm.fibaorganizer.com/sbf/login.

Skriv in ditt användarnamn samt lösenord. Avsluta med att klicka på ”Logga in”
Klicka på ”Anmäl”.
Du gör sedan anmälan på samma sätt som ovan.

Under ”Mina anmälningar” kan du se vilka lag du anmält samt om administrerande förbund
godkänt eller avvisat din anmälan.

Anmäl fler lag

När du vill anmäla flera lag loggar du in med föreningens inloggning. Därefter klickar
på ”Anmäl” och du får upp anmälningssidan och du gör anmälan på samma sätt som
tidigare. Föreningens uppgifter finns redan och kontrollera att de är korrekta och ändra vid
behov.
Var noga med att ange korrekt serie.
Skicka
Administrerande förbund godkänner sedan anmälan eller ber om komplettering.
Fliken LAG
Så snart administrerande förbund har godkänt en anmälan finns laget inlagt i systemet
under ”Lag” och coachen under ”Personal”.
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