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Förberedelse
För att ett distrikt ska kunna godkänna tävlingar, som klubbar har ansökt om i SVEMO TA, måste
dessa personer ha rollen ’Administratör TA’ för sitt distrikt. Den person som är huvudansvarig
(ordföranden eller av denne utsedd person) kan tilldela olika behörigheter/rättigheter till sina
distriktsmedlemmar.

För att ett distrikt ska få behörighet att godkänna tävlingar måste han/hon få rollen 'Administratör
TA' tilldelad av huvudadministratören i distriktet. Det finns ingen begränsning i hur många som kan
ha den här rollen i distriktet. Rollerna styr du i IdrottOnline, allt via inloggning från distriktets
hemsida på www.svemo.se . Personen måste dessutom finnas med i registret i IdrottOnline. Om
han/hon inte finns med måste personen läggas till där vilket huvudadministratören gör genom att gå
in i fliken ’Administration Förbund’ högst upp på hemsidan när man är inloggad.
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Sök fram personen genom att skriva in ’Förnamn’ och ’Efternamn’ på
personen som ska få rollen ’Administratör TA’ > Förfina Sökning (1) >
Avancerad Sökning. Finns inte personen i registret måste den läggas till.



Klicka på rätt namn i Sökresultatet. En ny ruta kommer fram med personens
uppgifter. Klicka på fliken Roller > Lägg till roll.
En ny ruta kommer fram där du väljer Kategori: ’Organisationsledare’ och
därefter Roller: 'Administratör TA'.
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Inloggning
Efter att distriktets IdrottOnline-ansvarige delat ut roller kan dessa personer logga in på SVEMO TA
via distriktets hemsida på www.svemo.se . Gå till distriktets sida på www.svemo.se och logga in via
(hänglåset uppe till vänster på sidan) (1). Klicka sedan på fliken ’Svemo TA’ (2) som kommer fram
överst på hemsidan.
1
2
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Granskning av ansökan
När en klubb sparat och ansökt om en tävling går ett automatiskt meddelande till någon av:



Förbundskansliet
Distriktet

En av ovanstående instanser ska nu granska och godkänna ansökan. Gäller ansökan VM, EM, NM, SM
eller annan högstatustävling är det bara förbundskansliet som kan godkänna ansökan. Distriktet kan
godkänna alla tävlingar förutom VM, EM, NM, SM eller annan högstatustävling.
Distriktet kan godkänna övriga tävlingar som avgörs inom respektive distrikt.
Gäller endast motocross.


Ansökan icke godkänd

Ifall ansökan av någon anledning inte blir godkänd skickas ett meddelande tillbaka till klubben med
information om vad som ska kompletteras/ändras för att ansökan ska godkännas.


Ansökan godkänd

Ifall ansökan blir godkänd publiceras den i SVEMO TA samt i tävlingskalendern på www.svemo.se .
Det går dock inte att anmäla sig till tävlingen än. Information som går att se i det här läget är
tävlingsnamn, gren, klasser, datum och arrangör. En domare utses också till tävlingen av SVEMO
kansli. Domaren och arrangören får ett automatiskt meddelande om detta.

Du kan följa förloppet på den tidsaxel som visas högst upp i fönstret ’Redigera tävling’. För att
komma dit går du via startsidan i TA in på ” Jag vill administrera tävlingar”, letar fram klubbens
tävling och väljer Redigera.

Reviderad: 2013-01-03

5

Klicka på knappen ”jag vill administrera tävlingar” (3) för att få upp tävlingskalendern där ansökta och
godkända tävlingar finns.
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Minimera sökningen genom att välja t.ex. ”Gren” (1) och ”Tävlingsarrangör” (1) för att slippa leta
genom en hel kalender efter en speciell tävling.
1

2
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Förklaring av ikoner vid nationell/internationell tävling
1. Klubbar ansöker om tävling i SVEMO TA. Ett mail går till Kansli/distrikt som blir
uppmärksammade om att en ny tävlingsansökan kommit in. Kansli/distrikt går igenom
ansökan. Klubben kan inte göra något på tävlingen förrän den blivit godkänd.
Väntar på godkännande av ansökan.
2. Kansli/distrikt godkänner ansökan om allt är ok och klubben får ett meddelande om att
ansökan har blivit godkänd och vilket tillståndsnummer tävlingen kommer att få. Kansliet
tillsätter en domare. Domaren får ett meddelande om att denne blivit tillsatt och klubben får
ett meddelande om vilken domare som blivit tillsatt.
Ansökan godkänd
Om ansökan INTE är ok får klubben ett meddelande om vad som är fel och behöver rättas till.
Ansökan ej godkänd
3. Klubben kan nu lägga upp tilläggsreglerna för tävlingen. När klubben lagt upp tilläggsreglerna
får tillsatt domare ett meddelande om att gå igenom tävlingens tilläggsregler. Klubben kan
inte göra något på tävlingen förrän den är godkänd av domaren.
Tävlingen väntar på godkännande av domare.
4. Domaren godkänner tävlingens tilläggsregler. Klubben får ett meddelande om att tävlingen
blivit godkänd av domaren. Klubben kan nu komma åt länken ’Arrangera’ samtidigt som
förarna kan komma åt tilläggsreglerna och anmäla sig till tävlingen.
Tävling och tilläggsregler godkänt av domare.
5. När tävlingen är genomförd och resultat inlagda i systemet ansöker klubben om
godkännande av tävling/resultat. Först när klubben har gjort detta kan domaren skriva sin
tävlingsrapport i systemet.
Väntar på godkännande av resultat från domaren.
6. När domaren har skrivit sin tävlingsrapport och sparat och godkänt den är tävlingen avslutad.
Tävlingens resultat är nu godkänt.
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Ikon 1 från vänster beskriver tävlingsansökan
Grå ikon = ej ansökt tävling
Gul ikon = ansökt tävling, väntar nu på godkännande av beslutande organ
Röd ikon = tävlingen har ej blivit godkänd
Grön ikon = tävlingen har blivit godkänd och erhållit ett tillståndsnummer
Ikon 2 från vänster beskriver tävlingens godkännande av funktionärer och tilläggsregler
Grå ikon = arrangören har inte ansökt om godkännande, tävlingen kan inte arrangeras
Gul ikon = arrangören har registrerat funktionärer, laddat upp tilläggsregler och ansökt om
godkännande av tilläggsregler, tävling, väntar nu på godkännande av tävlingens domare
Röd ikon = tävlingen har ej blivit godkänd av tävlingens domare
Grön ikon = tävlingen har blivit godkänd, är nu öppen för anmälan av förare och tävlingen är klar för
att arrangera på tävlingsdagen
Ikon 3 från vänster beskriver tävlingens godkännande av resultat
Grå ikon = arrangören har inte ansökt om godkännande av resultat, registrering av resultat är nu
möjligt
Gul ikon = arrangören har registrerat resultat och ansökt om godkännande av tävlingens domare
Röd ikon = resultatet från tävlingen har ej blivit godkänd av tävlingens domare
Grön ikon = resultatet har blivit godkänd, är nu publicerat på www.svemo.se och meddelande med
resultatet har gått iväg till berörda parter.
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I tävlingens Redigeraläge finns en tidsaxel högst upp där man kan följa förloppet och i vilket läge
tävlingen befinner sig i.

Klicka på ’Redigera’ (1) i kolumnen Redigera på den tävling som har en gul ikon längst till vänster.

1

En ny ruta kommer upp med information om den ansökta tävlingen. I fliken ”Tävlingsklass” (1) syns
de tävlingsklasser som klubben har valt att ha med på tävlingen.

1

2

3

Om allt ser ok ut ändrar du ”Tillståndsstatus” (2) till den status som tävlingsklasserna i fliken
”Tävlingsklasser” har. Har tävlingen Nationella tävlingsklasser väljer du Tillståndsstatus ’Nationell’ (3)
i rullisten.
Klicka på ’Spara Grundinformation’.
Nu går ett meddelande till klubben som får reda på att tävlingen är godkänd.
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Om något är felaktigt med tävlingen skriver du ett meddelande i textfältet ”Kommentar för beslut
tävlingsansökan” och klickar på ”Avslå ansökan”(1). Klubben blir då meddelad att tävlingen inte är
godkänd och vad som måste göras för att kunna söka på nytt.

1
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