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Skapa tävling 
 

Man kan göra på flera sätt (se nedan) och när man är inne på Skapasidan för tävlingen så fyller 
man i alla uppgifter om tävlingen som namn, tävlingskategori, gren, disciplin, klass, 
anmälningsavgifter, anmälnings- datum, tillägg och övriga val mm. Alltså tävlingsspecifika 
uppgifter.  

Notera att bilagor med inbjudan, PM etc läggs upp när man skapar evenemanget om tävlingen 
ingår i ett sådant (undantag om det är en specifik information för den enskilda tävlingen, då lägger 
man bilagan där). 

Det finns hjälptexter och kontrollfrågor eller bekräftelser för att underlätta när man fyller i fälten. 
Vissa fält är obligatoriska. 

 

 

1.Lägga till tävlingar i ett evenemang -  
Se längst ner på sidan när du lagt upp hela evenemanget och har den bilden framme på skärmen. 
Då kan man direkt antingen lägga till en tävling (A) eller koppla en redan upplagd tävling (B). 

 

 

A 

B 
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2. Koppla en tävling till ett evenemang när man lägger upp tävlingen – 
Lägg upp en tävling och leta fram evenemanget.  

 

 

3. Skapa en enskild tävling –  
”Skapa en ny tävling” (det är första vyn när man loggar in i administrativt läge, finns också under 
rubriken Tävlingar) och fyll i alla fält. Om man missar något, t.ex disciplin eller klasser,  får man en 
hänvisning när man ska spara tävlingen. 

 

4. Kopiera en tävling –  
Om man t.ex har två tävlingsdagar och bara behöver ändra datum och distanser på den första 
tävlingen man skapat, då kan man kopiera en tävling och göra de förändringarna.  Klicka på 
prickarna och välj skapa kopia.  

Glöm inte att ändra namn på tävlingen! 

 
 

Att tänka på när man lägger upp en tävling 
 
Förutom grundinformationen så ska man komma ihåg att klicka i rutor för övrigt & tillval. 
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• Vapentyp = Luftgevär eller 22.L  

• Bindningssystem och skostorlek = för rullskidskyttetävlingar där arrangör tillhandahåller 
rullskidor 

• Deltagarens namn ska visas = vad man ser i tävlingskalendern, ej inloggat läge 

• (Funktionärernas namn ska visas är inget vi använder) 

• Öppna tävlingen för publika anmälningar i tävlingskalendern = viktigt annars kan ingen 
anmäla sig där 

• Om en tävling behöver sanktioneras behöver man inte tvivla på, det syns (se bild nedan) 

• Tävlingar som är regionala eller nationella ska sanktioneras. 
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