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Logga in på:  
https://www.profixio.com/app/login  

1. Klicka på ”My Profixio”


2. Välj er förening


3. Du är nu inne i Profixio Federation (FX)

Logga in för att licensiera spelare

https://www.profixio.com/app/login
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Kraven för att bli spelklar skiljer sig 
beroende på vilken nivå/serie licensen gäller 

1. Licenstyperna till höger kräver ett 
godkännande från SBBF/BDF…


2. …medan övriga licenstyper godkänns 
automatiskt vid licensieringen.

Oavsett spelarens nivå/licenstyp startar ni alltid licensieringen i 
menyn ”Licens” och fönstret ”Licensöversikt”. Se bild till höger.

För att bli spelklar krävs en giltig licens 



Licensiering
Utan godkännande av SBBF/BDF
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Licensansökan
Dispens, dubbellicens och samarbetslicens BDF
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OBS!  
För att ansöka om dubbellicenser eller dispens måste man inneha antingen en ungdomslicens eller förbunds-/seniorlicens.



Licensansökan
Licenser med krav på styrkande dokument
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1. Välj licenstyp, lag och spelare (helt 
enligt tidigare beskrivning på sida 3). 
När ni klickar på ”Skicka in” återfinns 
era påbörjade licensökningar i fönstret 
”Licensansökan” (se bild till höger).


2. Klicka på ”Behandla” och ladda upp de 
efterfrågade dokumenten, därefter kan 
ansökan sändas in för handläggning.


3. SBBF/BDF behandlar ansökningarna 
och ni som förening kan följa era 
ärenden på samma sida



Licensansökan
Behandla en påbörjad ansökan

Genom att klicka på ”Behandla” kan du som förening 
administrera en enskild licensansökan 

På den här sidan visas grunddata om spelaren och 
licensärendet, samt vilka dokument som är obligatoriska för 
att kunna slutföra den aktuella ansökan.


Ladda upp obligatoriska dokumenten (se höger sida) och 
sänd in er ansökan (blå knapp nere till vänster).


Ärendets status kan följas via menyknappen 
”Licensansökan” och ”Under handläggning” (alternativt 
”Spelklarlistor” där godkända ansökningar listas upp)
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Licensiering
Spelklara spelare

Spelklara spelare visas i spelartruppen 

1. Spelartruppen presenteras tillsammans 
med lagets matcher på seriesidan


2. En spelare som inte kopplades till ett 
lag vid licensieringen kan kopplas av 
lag-/klubbadmin på lagsidan.


3. Lagsidan nås genom att logga in som 
lag-/klubbadmin och klicka på ”Mina 
lag” eller ”Klubbens lag” i menyn till 
vänster. Se bild längst till höger.
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Spelklara spelare
Ändra/lägg till spelare i en trupp

Så lägger du till spelare eller ändrar i spelardata 

1. Klicka på ”Trupp” på lagsidan


2. Slå på för att administrera spelardata


3. Slå på för att se spelarnas övriga licenser


4. Lägg in spelardata (nummer, position och bild)


5. Klicka för att lägga till spelare i truppen (endast 
spelklara spelare i den aktuella serien blir valbara)


6. Ta bort spelaren ur truppen
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