Licenshantering för Svenska Frisbeesportförbundet med grenförbund
När det är tid att ansöka om licenser för era medlemmar så är det IdrottOnline som ska
användas. Precis som tidigare måste spelare vara registrerad i medlemsregistret IdrottOnline
först, därefter kan du som föreningsadministratör i IdrottOnline ansöka om licenser.
•
•
•
•
•

Spelare måste ha mer än en licens beroende på om hon/han väljer att delta i mer än en
gren
När en medlem ska registreras i medlemsregistret i IdrottOnline ska administratör
även kryssa i vilken gren spelare är aktiv i.
Alla spelare är med automatik registrerade som aktiv i Frisbee, går ej att ändra eller ta
bort, men sedan ska administratör även markera allround, discgolf eller ultimate.
Det finns även möjlighet att markera mer än ett grenalternativ för respektive medlem.
Viktigt att grenalternativ markeras för alla medlemmar då det kommer ligga till grund
för den fördelning av medel som kommer ske till grenförbund

Alla spelare som tidigare varit licensierade behåller sina licensnummer, är det en spelare som
löser licens, SFF och/eller PDGA, för första gången och gör det efter den 1 oktober så gäller
den även för nästa år. Försäkring ingår i SFF licens för såväl senior som junior via Folksam.
I samma system kommer det vara möjligt att även ansöka om PDGA licens, Pro eller Amatör.
Förbundskansliet kommer sedan den 1 april, 1 juli, 1 oktober och vid årsskiftet att skicka
fakturor på ansökta licenser. Glöm inte att förbundskansliet behöver namn, födelsedata,
telefon, e-post och postadress för all registrering (specifikt för PDGA), därför är det viktigt att
medlemsregistret är så komplett som möjligt.
Här hittar du utförlig licensinformation
http://www.frisbeesport.se/svenskafrisbeesportforbundet/tavlingslicens/
Här hittar du information från Folksam
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/frisbee
Gör så här för att markera gren för medlem
Logga in på IdrottOnline
Välj Administration i övre menyrad
Välj Personer i vänster menyrad
Klicka på sök och du får upp alla medlemmar som är registrerade
Välj sedan den medlem som det ska ansökas för, klicka på namnet och i rutan du får upp
väljer du "Aktiv i idrott”, välj sedan det eller dom grenalternativ som gäller för den spelaren
(något du bara behöver göra en gång) och klicka sedan på ”Spara”, det grenalternativ som är
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valt kommer sedan att synas i medlemsregistret. Spelare kan ju välja att bli registrerad i mer
än en gren därför kan mer än ett alternativ markeras.
Du kan även markera alla eller flera medlemmar genom att klicka i rutan till vänster om
”Typ” och sedan välja "Aktiv i idrott” och sedan följer du samma procedur som för enbart en
medlem.
Gör så här för att ansöka om licens för medlem
Logga in på IdrottOnline, se till du är inloggad som administratör på rätt plats, klicka på pilen
till höger om ditt namn så ska du hitta klubbens namn efterföljt av Frisbee

Välj sedan ”Licenser” i toppmenyn, kan vara så att det finns en flik som heter Fler, klicka på
den för att få fram ”Licenser”.
Klicka sedan på ”Personlicenser” i vänstermenyn.
Välj ”Personer”
Markera sedan vilken/vilka licens/er du vill söka och klicka sedan på ”Sök”. Då kommer alla
föreningens medlemmar upp (kan vara fler sidor). Som du ser finns det olika alternativ
beroende på vilken gren/grenar spelaren vill ha licens för samtidigt som du väljer junior eller
senior.
Man kan filtrera fram enskilda personer som du vill söka licens/er för genom att fylla i
uppgifter, till exempel namn.
Markera per person vilken licens som ni vill söka genom att bocka i rutan och klicka därefter
på ”Ansök” nere i vänstra hörnet. Man kan markera flera licenser på samma person genom att
bocka i rutorna för dessa och klicka därefter på ”Ansök”.
Om du vill ha resultatet av ansökan skickad via e-post skriver du i detta steg in e-postadressen
som ni vill få resultatet skickat till. Villkoren måste alltid godkännas. Klicka sedan på ”Ok”.
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