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Manual Easy Basket registreringar
Finns det spelare som är födda år 2004 eller senare i din förening? Glöm då inte
bort att alla spelare som är U12 och/eller yngre ska registreras. Detta bl a för att
vi ska kunna ha fakta om hur många utövare vi har, så att vi tillsammans kan
jobba för att bli fler. Antalet aktiva i IdrottOnline är också ett mätetal för olika
bidrag som Svenska Basketbollförbundet, distriktsförbund och föreningar erhåller.
Blir vi fler så blir bidragen större.
Registreringen görs i IdrottOnline på samma sätt som laglicenserna.
Följande licenstyper ska användas vid registrering:



Easy Basket (U11-U12) Spelare födda 2004-2005
Easy Basket (upp till U10) Spelare födda 2006 eller senare

1. Lägg till personer i medlemsregistret
Först måste ni se till att samtliga spelare finns registrerade i
medlemsregistret. Lägg till personerna i medlemsregistret Idrottonline:
 Ny medlem >>>LÄNK
 Lägg till flera personer med excel import >>> LÄNK
2. Skapa Lag
Nästa steg är att skapa ett lag. Observera att det måste vara ett lag och
inte en grupp. Döp gärna laget till ”EB U11-12 Föreningens namn” eller
EB U10 Föreningens namn”.
Lägg sedan till samtliga personer till laget.
 Skapa lag >>> LÄNK
 Lägg till personer till laget >>>LÄNK
3. Registrera laget med Easy Basket licens (ansök om licens)
1. Klicka på Licenser i administrationen
2. Välj laglicens
3. Välj licenstyp (Easy Basket U11-U12 eller Easy Basket upp till U10)
se bild nedan
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4. Välj sedan rätt lag till den licens du valt. Klicka ”Ansökan” och
”Godkänd”. Klicka sedan på ”Spara”. (se bild nedan)

5. I nästa dialogruta klickar du ”Spara”. Se till att ”Nej” är ifylld under
Behålla Status. (se bild nedan)

6. Klart 
Behöver du hjälp? Kontakta Henrik Smedberg på Svenska Basketbollförbundet:
henrik.smedberg@basket.se
08-699 63 01
Fler manualer för IdrottOnline hittar du här:
http://idrottonline.se/Support/Manualer/

