
SKI TEAM  ÖRNSKÖLDSVIK  SWEDEN

Anmälan till Distriktstävlingar görs enkelt och smidigt via Tävlingskalendern på webben (IdrottOnline).
Här följer en liten lathund hur Du ska gå tillväga. 

LATHUND TÄVLINGSANMÄLAN - IDROTTONLINE

1 Gå in på Hägglunds SK Ski Teams   
 hemsida och klicka på fliken 
 Tävlingskalender i menyn längst 
 upp på sidan.
 Du kommer då in på Idrott-
 onlines tävlingskalender för 
 samtliga skidgrenar. 

2 För att selektera ut alla längd-
 tävlingar i distriktet väljer du gren  
 Längdåkning och sedan distrikt 
 Ångermanlands Skidförbund. 
 Klicka sedan på knappen Sök.
 Du får upp samtliga registrerade   
 tävlingar i distriktet. 
 Där klickar du på aktuell tävling 
 du vill anmäla dig till.

3 Du kommer då in på evenemangs-
 information för aktuell tävling.
 För att anmäla dig klickar du på   
 knappen Till anmälan.
 Du får där upp en inloggningsruta.
 Skriv där in lösenordet skyttis09.



4 Fyll in namn på den som ska
 anmäla sig, alternativt sök i 
 rullisten nedanför.
 Alla Hägglundare som finns 
 registreradei medlemsregistret   
 ligger även upplagda på Idrottonline.

5 Välj den klass du ska anmäla 
 åkaren till med hjälp av rulllisten   
 Klass.

6 För att registrera anmälan klickar
 du på knappen Spara anmälan.   
 Klart!
 Vill du se samtliga anmälningar 
 till tävlingen går du tillbaka till 
 valt Evenemang och klickar på 
 knappen Anmälningar.

HÄGGLUNDS SK SKI TEAM
ADRESS KANSLI: Sportvägen 4, 891 42 Örnsköldsvik    TELEFON KANSLI: 0660-562 23

E-POST: info@hagglundsskiteam.se    WEBB: www.hagglundsskiteam.se
PG: 518563-2    ORGANISATIONSNUMMER: 802473-0486

Anmälan till Distriktstävlingar samt tävlingar utanför distriktet görs endast via IdrottOnline.
OBS! Om ni anmäler er till tävling utanför distriktet måste ni själva meddela Bosse på kansliet 
(hiofk@telia.com) i de fall där anmälningsavgiften ska betalas i förväg. Det står i inbjudan.
Meddela följande: Den tävlandes namn, vilken tävling det gäller, vilket postgiro eller bankgiro 
betalningen ska göras till samt kostnaden.

Tänk på att anmäla i tid innan sista anmälningsdag går ut. Ordinarie anmälningsavgift betalas av klubben. 
Vid efteranmälan betalar den aktive själv merkostnaden (i regel 50% av anmälningsavgiften).  
Kan man inte vara med på en tävling där man är anmäld gäller att man själv står för anmälningsavgiften 
om man ej har giltiga skäl till att utebli (sjukdom eller skada). 
Skulle det vara några funderingar kring anmälan är det bara att kontakta någon av tränarna.

Kör hårt i vinter..!


