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TÄVLINGSLEDARE

[En enkel guide för hur du som tävlingsledare använder SVEMO TA]
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Inledning
Nedan följer instruktioner och information om hur du som tävlingsledare kommer att påverkas när
klubbar ansöker om tävlingar i Svemo TA. Vid de tävlingar där tävlingsledaren ersätter
supervisor/juryordförande måste arrangerande klubb tillsätta tävlingsledare för tävlingen. Det gör
klubben i fliken ”Funktionärer” i Redigera-läge. Svemo kansli tillsätter endast supervisor och
arrangerande klubb tillsätter tävlingsledaren.
Har du några frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till din grenkoordinator på Svemo
kansli.

OBS! Skapa dig en profil i Svemo TA, om du inte redan har gjort det. När du har gjort det kan du
godkänna tilläggsregler samt skriva tävlingsrapport på de tävlingar där arrangerande klubb angett
dig som tävlingsledare.
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Inloggning till Svemo TA
Inloggning sker direkt via http://ta.svemo.se

Vet du om att du har behörighet att logga in via förbundets-, distriktets- eller din klubbs hemsida går
även det bra. När du har loggat in utökas den övre delen på hemsidan och några flikar dyker upp.
Observera att antalet flikar kan variera beroende på vilken roll du har inom din klubb eller förbundet.
Klicka sedan på fliken ”Svemo TA” för att komma in i TA systemet.

Har du glömt ditt lösenord klickar du på fliken ”Glömt lösenord”. Fyll i Personnummer eller Epostadress och klicka sedan på ’Begär nytt lösenord’ så får du ett nytt lösenord skickat till din epostlåda.
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Tillsättning av tävlingsledare
När en klubb ansökt om en tävling i Svemo TA och tävlingen är godkänd tillsätter klubben själva
tävlingsledare för tävlingen. Detta måste klubben göra direkt efter att ansökan av tävlingen blivit
godkänd. Annars kan tävlingsledaren inte godkänna tilläggsregler eller senare skriva tävlingsrapport i
TA systemet.
För att tillsätta en tävlingsledare klickar man på ”Jag vill administrera tävlingar” och sedan på
”Redigera” vid aktuell tävling.
OBS! För att kunna göra detta krävs rätt behörighet i klubben. Minsta behörighet ’Administratör TA’.
I fliken ”Funktionärer” klickar man på ”Redigera” (1) till vänster om befattningen tävlingsledare.
Klicka på ”Välj person” (2) och sök fram rätt person. Klicka på tävlingsledarens namn och avsluta
genom att klicka på ”Spara” (3).
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Ansökan om godkännande av tävling och dess tilläggsregler
Klubben kan nu fylla på med tilläggsregler för tävlingen. Innan du som tävlingsledare kan godkänna
dem måste klubben ha ansökt om godkännande av tilläggsregler. Det gör de i fliken
”Grundinformation” där det finns en knapp som heter ”Ansök om godkännande av tilläggsregler”.
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Godkännande av tilläggsregler
När klubben lagt upp tilläggsregler för tävlingen och klickat på ’Ansök om godkännande av
tilläggsregler’ kan tävlingsledaren kontrollera dem.
1. Logga in via http://ta.svemo.se
2. I trädstrukturen, som finns till vänster, går du in under ”Förbundsuppdrag -> Supervisor” och
klickar på ”Tävling/TR godkännande”.
3. Sortera t.ex. på ”Gren: Enduro” (1) och ”Tävlingsarrangör” (2) i sökfältet högst upp och sedan
”Sök tävling” (3).
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4. Kolla så att allt stämmer vad gäller tävlingen. Gå in under fliken ”Kompletterande av
tilläggsregler” (4) och klicka på ”Förhandsgranska” för att titta på tilläggsreglerna.
5. Gå tillbaka till fliken ”Grundinformation” (5). Om allt ser ok ut, klicka på ”Godkänn
tävling/tilläggsregler” (6) eller ”Underkänn tävling/tilläggsregler” (8) om något inte är ok.

5

3

7
6

4

6. När du är klar klickar du på krysset högst upp i det högra hörnet på popuprutan.
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Tävlingsrapport
När tävlingen är klar och resultaten inlagda i Svemo TA ska klubben klicka på knappen ”Ansök om
godkännande av tävling/resultat” som finns i fliken ”Grundinformation”. Därefter kan tävlingsledaren
skriva sin tävlingsrapport.
1. Tävlingsledaren loggar in direkt via SVEMO TA http://ta.svemo.se
2. I trädstrukturen som finns till vänster när du har loggat in klickar du på ”Tävlingsrapport”
som finns under rubriken ”Förbundsuppdrag -> Supervisor”.
3. Högst upp på sidan står det ”Sök tävlingsrapport”.
4. Sortera t.ex. på ”Gren: Enduro” (1) och ”Tävlingsarrangör” (2) i sökfältet högst upp och sedan
”Sök tävling” (3).
5. I kolumnen ”Tävlingsrapport” klickar du på ”Redigera” (4) för att fylla i tävlingsrapporten.
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6. Fyll i tävlingsrapporten och klick på ”Godkänn” (5) när du är klar. Klickar du på ”Spara”, så
sparas rapporten och du kan gå in och skriva i den igen. När du är klar klickar du på
”Godkänn”. När den är godkänd kan även klubben gå in och läsa tävlingsrapporten.
7. Kom ihåg att skriva ut ett exemplar av tävlingsrapporten och sätt den i klubbpärmen!
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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 supervisor och klubbar tävlingsledare. Supervisorn får ett meddelande om att denne
blivit tillsatt och klubben får ett meddelande om vilken supervisor 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 supervisor ett meddelande om att gå igenom tävlingens tilläggsregler. Klubben kan
inte redigera något på tävlingen förrän den är godkänd av supervisorn.
Tävlingen väntar på godkännande av supervisor.
4. Supervisorn godkänner tävlingens tilläggsregler. Klubben får ett meddelande om att
tävlingen blivit godkänd av supervisorn. Klubben kan nu komma åt länken ’Arrangera’
samtidigt som förarna kan komma åt tilläggsreglerna och anmäla sig till tävlingen.
Tävling och tilläggsregler godkänt av supervisor.
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 supervisorn.
6. När supervisorn har skrivit sin tävlingsrapport, sparat och godkänt den är tävlingen avslutad.
Klubben och supervisorn kan läsa tävlingsrapporten.
Tävlingens resultat är nu godkänt.

Reviderad: 2013-01-03

8

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 supervisor
Röd ikon = tävlingen har ej blivit godkänd av tävlingens supervisor
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 supervisor
Röd ikon = resultatet från tävlingen har ej blivit godkänd av tävlingens supervisor
Grön ikon = resultatet har blivit godkänd, är nu publicerat på www.svemo.se och meddelande med
resultatet har gått iväg till berörda parter.
I tävlingens Redigeraläge finns en tidsaxel högst upp där man kan följa förloppet och i vilket läge
tävlingen befinner sig i.

Reviderad: 2013-01-03

9

