Anmälan till skidtävling via skidförbundets tävlingskalender.
Följande beskrivning visar hur du går till väga för att anmäla dig till en tävling som är upplagd i
tävlingskalendern.
Det är upp till var och ens ansvar att kolla vad som gäller för tävlingen genom att läsa
arrangemangets inbjudan. Oftast finns det en länk till arrangemangets sida i tävlingskalendern.
Framgår det att start avgiften skall betalas in i förskott så får man göra det själv.
Efter säsongen får man redovisa de utlägg man har haft för anmälningsavgifter för sektionens kassör.
Då startavgiften faktureras efter genomförd tävling så får klubben en faktura på samtliga startande
från SIK och tar hand om betalningen.
För att få startavgifter betalda gäller som tidigare att du är aktiv i klubben. Vilket innebär att du
betalt medlemsavgift och du deltar i minst 30% av klubbens tis- och torsdagsträningar under
säsongen sept – april (ej skidlek) samt ställa upp som funktionär vid ex.vis klubbens tävlingar och
konstsnöspåret.
Det är varje åkares ansvar att avanmäla sig från en tävling. Går det inte att göra detta via
tävlingskalendern så skall avanmälan göras direkt till arrangören. Se efter kontaktperson på inbjudan
eller den arrangerande klubbens hemsida. Avanmälan kan göras ända fram till kväll innan
tävlingsdagen.
Anmälan skall göras inom ordinarie anmälningstid. Klubben betalar INTE efteranmälningsavgiften.
Anmälan på tävlingsdagen - Då betalar du själv kontant till arrangören och kan sedan återfå ordinarie
startavgift efter säsongen.
Tävlingskalendern hittar du på vår egen hemsida www.sikskidor.se

ANMÄLAN
STEG 1
När du kommer till tävlingskalendern finns alla sanktionerade tävlingar i datumordning. Det kan
givetvis komma till tävlingar under säsongen men även ske förändringar, ex.vis inställd eller nytt
datum. Detta måste man hålla koll på själv. Det är inte helt ovanligt att tävlingar saknar snö och då
inställas. Vanligtvis brukar info om tävlingen finnas på arrangörens hemsida i början av veckan. Är det
ytterst tveksamt och väderprognosen dålig så kan det vara klokt att se efter en annan tävling. Glöm
dock inte att avanmäla er från den första tävlingen.
Välj den tävling du vill åka genom att klicka på arrangemanget i kolumnen evenemang.

STEG 2
Väl inne på evenemanget så hittar du all info om tävlingen. Här är det också möjligt att se vilka andra
från klubben som har anmält sig genom att klicka på anmälningar längst till höger.

För att anmäla dig klickar du på ”Till anmälan”

STEG 3
Det är nu du måste fylla i ett lösenord. Det kommer att skickas ut per mail till alla medlemmar under
hösten.

STEG 4
Hitta ditt namn i listan, markera och tryck fortsätt. Hittar du inte ditt namn så kan du prova med att
byta till rullskidor i fältet ”Aktiv i gren”.
Om du inte heller då hittar ditt namn är du inte registrerad i idrottonline och måste kontakta
Sundbybergs IK kansli, Ylva Wastesson, kansliet@sik.org. Gör gärna en koll i god tid innan för det kan
ta lite tid att få dig registrerad.

STEG 5
Nu väljer du den klass du skall tävla i. Tänk på att det är året du skall fylla den aktuella vintern som
gäller som klass. Skidsäsongen är från 1 juli till 30 juni. Så har du eller skall fylla 9 år under 2015 så är
det åldersklassen 10 du skall anmäla dig till säsongen 15/16. Det finns både ett och två-årsklasser. Så
vart annat år tävlar man mot de som är ett år äldre.

Tryck fortsätt och anmälan skall vara klar. Skriv ut eller spar anmälan för eget behov. Har du även en
e-mail adress registrerad i Idrottonline så får du en bekräftelse via mail. Får du inte det kontakta SIK
kansli så får du hjälp att registrera en e-mailadress, kansliet@sik.org.
Gå sedan tillbaka till evenemang och kolla så att ni finns med i anmälningslistan.

Klart!!!

Avanmälan
Måste göras av dig själv vid ex.vis sjukdom eller om du får förhinder.
Då gör du precis på samma sätt som till och med STEG 4.
Väljer ditt namn och klickar fortsätt. Då får du upp följande vy. Bocka i rutan Avanmäl och klicka
fortsätt. Skulle det inte fungera så måste du kontakta arrangören direkt. Mail eller telefon.
Vi har påtalat att avanmälningsfunktionen inte alltid fungerar i Idrottonline. Du får då ett
felmeddelande. Vi får hoppas på att detta löser sig inom en snar framtid.

