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1. Registrera DIG som användare och logga in. Förare eller Arrangör. 
 

 

4. Första gången du 
använder Online så 
måste du skapa ny 
”Användare”, förare 
ELLER arrangör. 

1. Gå in på Folkrace 
Utskottets hemsida 
(länka via www.sbf.se 
går också bra). 

2. Tryck på ”Anmälan 
Online” 

3. Till din hjälp har 
du också manualen 
under ”?”. 

5. Välj om du skapa 
förare eller arrangör. 
Som arrangör 
godkänner SBF dina 
uppgifter innan du 
får ditt konto, detta 
kan ta någon dag. 

6. Som registrerad 
användare loggar 
du på ”Logga In”. 

7. Ange ditt 
Användarnamn 
och Lösen och 
tryck ”Logga In”. 
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2. Som arrangör, ”Lägg ut” Inbjudan.  
 

 

1. När du är inloggad som 
arrangör finns en knapp 
”Ny Inbjudan”. 

2. Fyll i respektive fält 
enligt standardmall. 
Observera att nästan alla är 
obligatoriska. Läs i vänster 
marginal instruktionerna på 
hur fälten ska fyllas i. 

3. Den E-mail adress som 
sätts här är den adress som 
anmälningar skickas till när 
anmälan görs på ”On Line”. 

4. När du är HELT KLAR 
så tryck på ”Skicka” 
knappen. Inbjudan läggs då 
automatiskt ut på ”On Line” 
och du har nu  fullgjort 
detta. 

5. Om du vill ha Inbjudan 
på papper så markera ALLT 
och kopiera över Inbjudan 
till Excel, där kan redigera 
fram till ett passande format 
och printa den. 
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3. Kontroll/Redigera uppgifter samt skicka startbekräftelse. 
 

 

1. Genom att trycka på 
”Tävlingar” kommer 
denna vyn fram. Leta upp 
din Inbjudan. 

5. Tryck på ”Anmälda” 
för att se listan på de 
personer som anmält sig 
via ”On Line”. 

2. Genom att trycka på 
tävlingen kommer 
Inbjudan upp. 

3. Vill du ändra i din 
Inbjudan eller rent av ta 
bort den kan du använda 
dessa knappar. 

4. På Inbjudan finns en 
knapp ”Ändra Uppgift”, 
här kan du ändra 
information i din 
Inbjudan, har samma 
funktion som punkt 3 
ovan. 

6. När anmälningstiden 
har gått ut så kan du 
kryssa vilka förare som 
ska få startbekräftelse. 

7. Tryck ”Startbekräftelse” 
för att bekräfta ditt val av 
förare under punkt 6. 

8. Fyll i om förare blivit 
antagen och startnummer 
för de förare som valts 
under punkt 6. 

9. Tryck sedan ”Skicka”, 
startbekräftelsen skickas då till 
den e-mail som föraren har 
angett på sin Anmälan. Kom 
ihåg att det går lika bra att 
printa respektive anmälan ur 
din mailbox och skicka 
bekräftelsen via konventionell 
post. 


