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MANUAL SWE Cycling Online
SWE Cycling Online ersätter IndTA
Nya tävlingsadministrativa systemet SWE Cycling Online lanseras i januari 2016. Det flesta av funktionerna
känns igen från det gamla systemet men är nu paketerad i en modernare och rappare version. Funktioner som
tävlingskalender, administration av evenemang och tävling, anmälan samt resultathantering finns såklart med.
Nytt är det personliga verktyget ”Min sida” avsedd för dig som föreningens administratör och för den enskilde
cyklisten samt betalfunktion.( ej i drift ) Ytterligare funktioner och tjänster kommer löpande att kopplas på
under våren. Läs mer på www.scf.se.

Fortsätt registrera medlemmar i IdrottOnline
Visserligen så ligger SWE Cycling Online utanför Riksidrottens system men likväl så kommer information
hämtas och lämnas mellan systemen. T.ex. så hämtas roller och rollegenskaper liksom grunddata om
medlemmen från IdrottOnline till SWE Cycling Online bara för att nämna nått.
Det innebär för föreningen att även fortsättningsvis skall registrera medlemmarna i IdrottOnline och se till att
aktuella uppgifter finns om medlemmens personnummer och mailadress samt roller och rollegenskaper.
Korrekta uppgifter är en förutsättning för att den enskilde medlemmen ska kunna logga in på SWE Cycling
Online, Min sida eller i nya licensmodulen.

För att kunna administrera i SWE Cycling Online så måste följande vara uppfyllt.





registrerad som aktiv medlem i IdrottOnline med personnummer och aktuell e-postadress
att på förbundsnivån – Cykel, se 1, bli tilldelad rollen ”Tillgång till IndTA – Klubb”, se 2,
samt rollegenskaperna Administration, Anmälan och Evenemang, se bild nedan.
Det är föreningens huvudadministratör som tilldelar roller och egenskaper i er förening.
kontakta RF IT support 08-699 61 50 om ni behöver upplysningar om vem som är föreningens
huvudadministratör eller inloggningsuppgifter till IdrottOnline.

2016-05-26
TÄVLINGSKALENDERN
INLOGGNING
Logga in på SWE Cycling Online
















Gå till www.swecyclingonline.se.
Klicka på ”Logga in” uppe till höger. Då öppnar du inloggningsvyn.
Rad ett; skriver du in din e-postadress, den adress som är registrerad i medlemsregistret i IdrottOnline.
Rad två hoppar du över, den lämnar du blank.
Rad tre - välj idrotten Cykel.
Klicka därefter på ”Jag har glömt mitt lösenord/Jag är ny användare”, se den röda pilen.
Ett mail innehållande en länk skickas därefter till ovan angiven e-postadress.
Klicka på länken som finns i mailet. Skapa ett lösenord enligt instruktionerna. Om du inte kan klicka på länken så
kopiera den och klistra in den i webbläsarens adressfält.
Gå tillbaka till inloggningsvyn och skriv in din e-postadress på rad ett och ditt lösenord på rad två. Klicka därefter
på knappen ”Logga in”.
OBS – Om man har en gemensam mailadress för flera i familjen kommer rutan nedan upp i samband med att man
klickar på länken i mailet.
Fyll i personnumret på den person som man vill skapa inloggning för.
Gå tillbaka till inloggningsvyn och skriv in personnumret på familjemedlemmen som man önskar skapa ett konto
för på rad ett och lösenordet på rad två. Klicka därefter på knappen ”Logga in”.

kontakta kansli@scf.se om du får bekymmer med inloggningen
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Om man väljer www.swecyclingonline.se så hamnar du direkt på tävlingskalenderns startsida som är
gemensam för fem förbund. Välj cykel och Avancerad sök och du ges möjligheten att söka på ett flertal
alternativa ämnen.

GRENAR, TÄVLINGSKATEGORIER OCH SANKTIONSNIVÅER
Följande begrepp och terminologi använder vi oss av i SWE Cycling Online.








Bancykel
BMX
Cykelcross
Mountainbike
Landsväg
Paracykel
Trial

Tävlingskategori

Sanktionsnivå

Internationell tävling
Nordiska mästerskap
Svenska mästerskap
Distrikt mästerskap
SWE Cup
Nationell tävling
Motionslopp
Distriktstävling
Träningstävling
Klubbtävling

Förbundet
Förbundet
Förbundet
Förbundet eller (SDF)
Förbundet
Förbundet
Förbundet
Förbundet eller (SDF)
Ingen sanktion
Ingen sanktion

ADMINISTRATIONS BEHÖRIGHET
Har du tilldelats behörigheten Tillgång till IndTA-Klubb på förbundsnivån – Cykel så kan du lägga upp
föreningens evenemang och tävlingar eller anmäla cyklister till tävlingar samt betala anmälningsavgifter
m.m.(ej i drift än).

EVENEMANG OCH ELLER TÄVLING




ett evenemang är ett flera dagar långt arrangemang innehållande flera tävlingar.
oftast är det en arrangör men det går att vara fler arrangörer kopplade till samma evenemang.
rekommendationen är att först skapa evenemanget därefter tävlingarna.
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ATT KOMMA IGÅNG MED SKAPA EVENEMANG OCH TÄVLING



logga in och välj därefter Administration i den övre listen, se stor röd pil
välj Evenemang, se den mindre pilen

Klicka därefter på knappen Skapa ett Nytt evenemang

På skapasidan fyller du i uppgifter om evenemanget såsom tävlingsinbjudan, PM, sponsorer, bilagor,
information om plats och tid m.m.
Sätt överensstämmande datum för evenemanget som för tävlingsdagarna. Det är datumordning som gäller i
kalendern.
När du har skapat och sparat evenemanget kan du gå vidare och skapa tävlingar.
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För att redigera sidan så klickar du på ikonen med pennan, se pil.

För att skapa tävling i ett evenemang så klickar du på Skapa en ny tävling. Grundinformationen följer med till
skapa tävlings sidan.
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På skapasidan för tävling kan du fylla i uppgifter om din tävling såsom namn, vilken kategori, gren och disciplin
den tillhör. Ange också vilka klasser man kan anmäla sig till. Alla fält här är obligatoriska. Därutöver finns fält
för avgifter, anmälningsdatum och funktionärer samt möjligheten att lägga till tävlingsspecifika uppgifter.
Notera att bilagor med inbjudan, PM etcetera bara behöver läggas upp på skapa evenemangssidan.
På skapasidorna har man god överblick över själva skapandet. För att underlätta administrationen finns
hjälptexter samt kontrollfrågor eller bekräftelser när man fyller i fälten eller gör ändringar.

För att skapa en enskild tävling så klickar du på Tävling i den första vyn när du loggat in.
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SKAPA TÄVLING NR 2
När du skapar en ny tävling så kan du kopiera grunddata från den först inmatade tävlingen till nästa tävling
genom att klicka du på ikonen med pennan, se höger under rubriken Redigera och välja Skapa kopia.

NÄR DET ÄR FLER ARRANGÖRER OCH TÄVLINGSPLATSER



skapa först ett gemensamt evenemang som täcker start och slutdatum för samtliga tävlingar.
varje tävlingsadministratör skapar sina tävlingar och kopplar dessa till det gemensamma
evenemanget.
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SANKTIONERING
Tävlingar som kräver sanktionering hanteras idag av förbundskansliet.

ANMÄLAN
Anmälan till tävling och betalning av densamma kan göras av administratör i förening och av den enskilde
cyklisten i inloggat läge. Kortbetalning kommer att erbjudas senare i år.

MIN SIDA







här hanterar du Din profil, ser vilka tävlingar du administrerar.
här ändrar du ditt lösenord
här ser du vilka eller vilken behörighet du har i IdrottOnline.
här hittar du ditt utlandstillstånd och licens i PDF-format om du har licens
här kan du se vilka tävlingar du anmält dig till samt dina resultat när väl den funktionen är i drift.
Min Sida kommer successivt att fyllas på med nya funktioner och tjänster.

FÖRBUNDSSUPPORT
Förbundskansliet
Anders Löfveberg

Växel: 08 699 60 00
Telefon: 08 699 63 68

Mail: kansli@scf.se
Mail: anders.lofveberg@scf.se

Sanktioneringar
Anders Bromée

Mobil: 0701 82 62 04

Mail: anders.bromee@scf.se

