Manual för distriktsadministratörer
Logga in
För att logga in på SBF Online behöver du ett användarnamn och ett lösenord. Ditt
användarnamn är ditt distrikts förkortning. T.ex. SvBF. Lösenordet har distriktet fått skickat
till sig i oktober 2007. Om du glömt lösenordet så klickar du på länken Klicka här under
Glömt lösenord? Ett nytt lösenord skickas då till distriktets e‐postadress. Det kommer fram
en ruta som berättar till vilken adress lösenordet skickades. Har ni inte uppgett någon adress
eller adressen dit lösenordet skickades är felaktig kontakta kansliet så hjälper de dig.

Exporter
Som distriktsadministratör kan du ladda hem rankinglistor och licensregister. Välj vilken klass
du vill hämta ranking för och klicka sedan på Hämta ranking.
Rankinglistorna och licensregistret kommer som Excel‐filer.

Hantera tävlingar
Under denna meny hanterar du allt som har med alla tävlingar inom distriktet tävlingar att
göra. Du kan söka sanktion för tävlingar, ta bort ännu ej sanktionerade tävlingar och ändra
information för tävlingar.

Skapa en tävling
För att kunna skapa en tävling måste du börja med att se till att ingen tävling är vald i Välj
tävling det gör du genom att klicka på Hantera tävlingar i menyn eller klicka på knappen Ny
som finns längst ner under Grundinformation och ovanför Detaljerad information eller välja
det första tomma alternativet i Välj tävling. Välj visning av Alla tävlingar. Nu skall alla fält
vara tomma. Värt att notera angående start‐ och slutdatum är att startdatum och slutdatum
är första tävlingsdagen och sista tävlingsdagen. För en tävling som går under en helg kan det
vara 090422‐090423 men för en tävling som löper under hela året kan det vara 090115‐
091225 och för en endagars tävling blir det 090421‐090421. Fyll i alla obligatoriska fält och
klicka sedan på Spara.
Efter att du sparat skall din tävling vara vald i Välj tävling.
Under detaljerad information fyller du sedan i detaljerad information för varje tävlingsklass.
Som distrikt har ni möjlighet att ändra i både sanktionerade tävlingar och i
sanktionsansökningar.

Ändring av tävlingsinformation
För att ändra något i en tävling börjar du med att välja den tävling du vill ändra ibland
tävlingarna i Välj tävling. Om det är något i grundinformationen du vill ändra så gör du
ändringarna och klickar på Spara.
Om du vill ändra något i den detaljerade informationen så väljer du först tävling i Välj tävling
och sedan klickar du på den tävlingsklass du vill ändra på i listan av tävlingsklasser nere till
höger bland den detaljerade informationen. När du valt tävlingsklass gör du de ändringar du
skall och kan göra och klickar sedan på Spara ändring som ligger till vänster under detaljerad
information.
Några tips kring den detaljerade informationen för varje tävlingsklass. Ifall man vill stänga en
tävlingsklass för onlineanmälan kan man sätta sista anmälningsdag till ett datum som har
varit. Om man har ett begränsat deltagarantal till 32 lag t.ex. och brukar ha utländska spelare
på sin tävling kan man sätta t.ex. 30 lag som max för onlineanmälan för att kunna ta in
anmälningar från andra länder eftersom SBF Online bara hanterar spelare med svensk licens.

Sanktionering av tävlingar
Se till att Endast sanktionsansökningar är valt vid Välj tävling och att ditt distrikt är valt i
distriktsfiltret.
Börja med att låsa alla tävlingar för ändringar och välj sedan att exportera alla
sanktionsansökningar. Man får då ut ett väldigt stort Excel‐ark där alla tävlingar under året
finns med sorterat i datumordning och med ett X i varje kolumn för de tävlingsklasser som
ingår i tävlingen. Genom att välja ett annat distrikt i filtret så kan man även få ut
sanktionsansökningarna för det distriktet.
När ni gått igenom alla sanktionsansökningar och är klara för att ge sanktion måste man gå
igenom tävling för tävling och bocka för Sanktionerad längst ner i grundinformationen och
sedan klicka på Spara. Så fort tävlingen är sparad kommer den att bli synlig i
Tävlingskalendern.

Hantera distrikt
Under denna meny hanterar du distriktet information om styrelse. Tävlingsansvarig mm. Se
till att den alltid är uppdaterad!

