
Manual för klubbmedlemmar 

Logga in 

För att logga in på SBF Online behöver du ett användarnamn och ett lösenord. Ditt 

användarnamn är din klubbförkortning_medlem. T.ex. ABC_medlem. Lösenordet vet din 

klubbadministratör. Om du glömt lösenordet kontaktar du din klubbadministratör. Använd 

inte Glömt lösenord-funktionen. 

Tävlingskalendern 

Här kan du se vilka tävlingar som går varje månad. Man kommer alltid till nuvarande månad 

när man klicka på Tävlingskalendern i menyn. Möjlighet att filtrera på distrikt finns och då 

visas först tävlingarna för hela året för det valda distriktet. Sedan kan man välja en specifik 

månad. 

I listan som visas ser man en kort sammanfattning av varje tävling och om man klickar på 

pluset, +, så får man fram mer detaljer. I den detaljerade informationen kan det finnas en 

länk till resultaten från tävlingen eller en till flera länkar till onlineanmälan för tävlingen. 

Ibland är onlineanmälan inte aktiv för en eller flera tävlingsklasser. Det kan bero på tre saker: 

1. Anmälningstiden har gått ut. 

2. Onlineanmälan har inte öppnat ännu. 

3. Den arrangerande klubben har aldrig loggat in på SBF Online. 

 

Anmäl till tävling 

På denna sida anmäler man sig till tävlingar. Det du alltid måste göra när du kommer till 

denna sida är att välja vilken tävling du vill spela och sedan välja tävlingsklass. Eventuellt kan 

du behöva välja klubb. När detta är gjort kan du lägga in eller ta bort lag från en tävling. 

En rekommendation är att man alltid går till Anmäl till tävling via länken för aktuell tävling 

och tävlingsklass i Tävlingskalendern eftersom viss detaljerad information inte visas på 

Anmäl till tävling. 

Lägg in ett lag 

Markera vilka personer du vill spela med genom att bocka för dem i listan över 

klubbmedlemmar och klicka på Lägg in spelare. Om lagsammansättningen ser korrekt ut 

klickar du på Lägg in laget. 

Om laget består av spelare från olika klubbar så markerar du först dem från din egen klubb 

och klickar på Lägg in spelare, sedan byter du klubb i rullgardinen, markerar de andra 



lagmedlemmarna och klickar på Lägg in spelare. Klicka därefter på Lägg in laget. Nu kommer 

laget att få klubbtillhörigheten MXD eftersom det är ett klubbmixat lag som får lottas fritt 

mot alla klubbar. Klubbtillhörigheten för varje spelare framgår ändå för arrangören när 

denne exporterar alla anmälningar. 

Ibland går det inte att anmäla lag till en tävling och det kan bero på att anmälningstiden gått 

ut eller att anmälan inte är öppen ännu. Det kan även vara så att antalet deltagare är 

begränsat och tävlingen är fullbokad. Om det inte kommer fram några tävlingsklasser för 

tävlingen kan det bero på att klubben aldrig loggat in på SBF Online eller så har arrangören 

av tävlingen valt att inte lägga in några tävlingsklasser, t.ex. Seriespel där man vill visa 

tävlingen i tävlingskalendern men inte alla divisioner. 

Ta bort ett lag 

För att ta bort ett lag markerar du laget i laglistan till höger och klickar sedan på Ta bort lag. 

En bekräftelse ruta kommer då upp där du klickar på Ja ifall du är säker på att du vill ta bort 

laget. Du kan endast ta bort lag från din egen klubb eller där minst en av lagmedlemmarna är 

från din klubb. Enbart ett lag åt gången kan tas bort. 

Om anmälningstiden gått ut kan bara arrangören ta bort lag från tävlingen. 

Resultat 

Om du klickar på Resultat i menyn visas alla resultat för året med den senaste tävlingen 

först. 

Man kan även se resultaten från en specifik tävling genom att klicka på resultatlänken i 

Tävlingskalendern. 

 

Exporter 

Som klubbmedlem kan du endast exportera rankinglistor. Välj vilken klass du vill se ranking 

för och klicka sedan på Hämta ranking. 

Rankinglistorna kommer som Excel-filer. 

Nyheter 

På startsidan visas alltid den senaste nyheten. Vill du se alla nyheter så klickar du på länken 

Nyheter i menyn eller på länken Fler nyheter på startsidan. 


