
                                            Manual  www.indta.se  
 

Uppdaterad MT | 2022-juli 
 

Anmälan, avanmälan och vyer 
Anmälan till tävling kan göras individuellt eller av administratör för föreningen via 
tävlingskalendern eller i administrativt läge.  

Vid stafettanmälan är det endast föreningens administratör anmäler stafettlag och lägger in åkare. 

 
1. Individuell anmälan 
Sök upp tävlingen i tävlingskalendern och klicka på tävlingen ”anmäl dig”, då kommer 
inloggningsrutan upp, logga in med e-mailadressen och anmäl till tävlingen.  

När man loggat in så kan man också se vilka tävlingar man anmält sig till, ändra anmälan och 
andra uppgifter på Min Profil. 

 

 

2. Anmälan av föreningsadministratör 
Man måste ha rollen ”Tillgång till IndTA-klubb” i IdrottOnline (se Administration) 

Då kan man anmäla, och hantera anmälningarna för, en eller flera aktiva från egna föreningen till 
tävlingarna. (Alternativt hela regionens föreningar om man är regionsrepresentant och har den 
rollen)  

Antingen klickar man på ”Anmäl deltagare” (A) eller går in i redigeramenyn (B) och väljer där 
”Anmäl medlem” (C)   Man skriver sedan in namn eller delar av namnet på den man vill anmäla så 
kommer personen fram i sökfältet (obs – var inte för bråttom, det tar någon sekund innan namnet 

kommer upp). När man fått med alla så ”skickar man in” anmälan.  
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Se även längre ner under 3. Vyer (som kan upplevas lite mer överskådligt) 

 

3. Avanmälan av deltagare 
Man kan ta bort den egna anmälan när man loggat in och är på ”Min profil” där man ser alla 
tävlingar man är anmäld till. 

En föreningsadministratör gör precis som när man anmäler en deltagare. Men när man skriver in 
namnet och den personen redan är anmäld så kommer informationen ”personen är redan 
anmäld” upp. Man klickar ändå på namnet och får då upp alternativet ”Ta bort”. 

 

Vyer – för föreningsadministratör 

Man har två alternativ även här. Antingen söka alla åkare i en viss tävling (Anmälningsvy) 
eller söka en specifik medlem (Medlemsvy). 

Man kan här få fram vilka åkare som är anmälda till respektive tävling, distanser, klasser, 
se när (datum och tid) de anmälts, anmälningsavgifter, kontaktuppgifter, vapentyp. 
Man kan även anmäla till tävling redigera eller ta bort anmälan här (under tävlingens 
anmälningstid). 

Arrangör av tävlingen ser samtliga anmälda, oavsett föreningstillhörighet. 
Föreningsadministratör ser endast föreningens medlemmar. 
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Här kan man anmäla, ändra och ta bort åkare både i individuella tävlingar och i stafetter.  

Individuellt: 
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Stafett:  
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