Inledning
IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs
och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på
webbpubliceringsverktyget EPiServer, ett enkelt och flexibelt verktyg som är
marknadsledande i Norden. Den grundversion föreningarna erbjuds innehåller
standardfunktioner i EPiServer och är helt kostnadsfri.
Utbildning
SISU Idrottsutbildarna erbjuder introduktionsutbildningar för IdrottOnline i varje distrikt. I
tillägg till det utarbetas en lärgruppsplan som kan laddas hem, antingen från SISU
Idrottsutbildarnas hemsida, www.sisuidrottsutbildarna.se eller under fliken
Utbildning på www.idrottonline.se.
Manualer
Använd innehållsförteckningen för att länkas till rätt område och läs mer. För
manualer ber vi dig besöka vårt manualbibliotek på www.idrottonline.se.
Operativsystem och webbläsare
Administration av IdrottOnline sker bäst i PC-miljö och med webbläsare Internet Explorer
10, Firefox och Google Chrome.
Hjälp och support
På www.idrottonline.se finns Support. Där har finns all information och hjälp du som
användare av IdrottOnline kan behöva. Där hittar du frågor och svar samt alla manualer
för respektive avdelning. Supporten hjälper dagligen till att besvara dina frågor via mail
support@idrottonline.se. Beskriv noggrant ditt ärende och ange alltid vilken organisation du
tillhör. Telefontid måndag – torsdag 10.00 –15:00 (lunchstängt 12:00 –13:00).
Telefonnummer: 08-699 61 50
Allmänt om licenser
Din förening måste ha öppnat sin IdrottOnline hemsida
Licensmodulen
Nås endast i inloggat läge på din förenings IdrottOnline
sida (Skridsko). Licensmodulen ligger i den blå toppmenyn överst på sidan, under ”Fler”.
Välj sedan Personlicenser

För att kolla vilka licenser föreningen ansökt om och vilken status de har väljer ni ”Licenser”

Om ni vill ansöka om nya licenser (varje år ansöks om nya licenser) så klickar ni istället i
”Personer”, välj typ av licens och sen klickar ni på rutan ”sök”

Då får ni upp en lista med alla medlemmar i föreningen, välj vilka ni vill ansöka om licens för.
Kontrollera så alla namn är med, (vill du ha en kopia på ansökan klickar du i rutan för e-post) godkänn
villkoren och klicka på ok.

