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4. Skapa lag och anmäla till tävling 

Tävlande i såväl synkro, par som isdans måste först grupperas som ett lag, innan laget kan anmälas till 
en tävling. 

Om ett nytt lag ska skapas, fortsätt med avsnitt 4.1. 

För att göra ändringar i ett lag som redan finns, t ex ändra vilka som ingår i laget eller deras roller, eller 
helt ta bort ett lag, gå till avsnitt 4.2. 

För att anmäla ett lag till en tävling, gå till avsnitt 4.3. 

 

4.1 Skapa ett nytt lag 

1. Logga in i IndTA. 

2. Välj fliken ”Administration”. 

3. Välj ”Lag”. 

4. Klicka på knappen ”Skapa ett Nytt Team”. 

 

5. Fyll i lagets namn. Hela lagets namn ska anges – t ex ska ordet ”Team” tas med om det ingår i lagets 

namn. För par och isdans, konstruera ett lagnamn från damens/flickans efternamn, ett bindestreck 

och herrens/pojkens efternamn, t ex ”Roll-Forsgren”. Undvik snedstreck och plustecken! 
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6. Börja skriva namnet på den förening laget tillhör. Vid flera träffar, välj aktuell förening. 

 

För synkro kan lagmedlemmar i ett antal olika roller läggas in – se tävlingsinbjudan för information om 

hur många personer som högst får ingå. För par och isdans ska endast de båda åkarna läggas in i laget. 

För varje medlem i laget, utför steg 7 och 8: 

7. Klicka i fältet ”Roller”. En lista med fem olika roller visas: Lagkapten, Lagledare, Teamservice, 

Tränare och Åkare. Klicka på de roller lagmedlemmen har – flera roller kan väljas. Om du råkar välja en 

roll av misstag, klicka på rollen och tryck på backstegstangenten. 

8. Klicka i nästa fält (där det från början står ”Sök efter namn, personnummer eller IID” i svag stil). 

Börja skriva namnet på lagmedlemmen. Om det du skriver matchar flera personer, visas en lista med 

träffar – välj i så fall rätt namn. Bekräfta valet genom att trycka på knappen ”Välj”. 
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9. Alla lagmedlemmar som väljs ut samlas i en lista under ”Deltagare” med sina respektive roller: 

 

10. I ett lag kan även reserver ingå. Flytta namn mellan underrubrikerna ”Deltagare” och ”Reserver” 

genom att dra ikonen med fyra horisontella streck till rätt underrubrik: 

 

Observera att samtliga lagmedlemmar ska läggas in i laget! Laget i bildens exempel är endast i början 

av sin uppbyggnad. 
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11. Klicka på knappen ”Skapa lag” när du är klar! 

 

OBS! Tryck inte på knappen ”Skapa lag” förrän du är klar! Om du trycker på knappen ”Skapa lag” flera 

gånger under tiden du bygger upp ett lag skapas flera lag med samma lagnamn men med olika många 

lagmedlemmar. De ofullständiga lagen måste i så fall raderas, så att inte en tävlingsanmälan kopplas 

till ett lag med för få lagmedlemmar. 

Om du av misstag trycker på knappen ”Skapa lag” för tidigt, följ i stället instruktionerna i avsnitt 4.2 för 

att lägga in återstående lagmedlemmar som en redigering av ett befintligt lag. 
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4.2 Redigera eller ta bort ett befintligt lag 

1. Logga in i IndTA. 

2. Välj fliken ”Administration”. 

3. Välj ”Lag”. 

4. Klicka i fältet där det från början står ”Sök på teamnamn” i svag stil. Börja skriva namnet på laget 

som ska ändras. Vid flera träffar välj aktuellt lag. Bekräfta valet genom att trycka på knappen ”Välj”. 

 

5. Information om laget och dess nuvarande lagmedlemmar visas nu: 
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6. För att lägga till en ny lagmedlem, utför följande steg: 

Klicka först i fältet ”Roller” och välj den nya lagmedlemmens roller ur den lista som visas. Flera roller 

kan väljas. 

Klicka därefter i fältet där det från början står ”Sök efter namn, personnummer eller IID” i svag stil. 

Börja skriva namnet på lagmedlemmen. Om det du skriver matchar flera personer, visas en lista med 

träffar – välj i så fall rätt namn. Bekräfta valet genom att trycka på knappen ”Välj”. 

 

7. För att ta bort en lagmedlem, klicka på knappen ”Ta bort” till höger om lagmedlemmens namn. 

 

8. För att ändra en lagmedlems roll, klicka på den nuvarande rollen till höger om lagmedlemmens 

namn. I den lista som nu visas, välj den nya rollen. 

 

9. För att lägga till eller ta bort roller för en lagmedlem med flera roller, ta först bort lagmedlemmen 

genom att klicka på knappen ”Ta bort” till höger om lagmedlemmens namn. Lägg därefter till 

lagmedlemmen på nytt med den nya uppsättningen roller (se punkt 6).  
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10. För att ändra en lagmedlems status från deltagare till reserv eller omvänt, flytta lagmedlemmens 

namn mellan underrubrikerna ”Deltagare” och ”Reserver” genom att dra ikonen med fyra horisontella 

streck till rätt underrubrik: 

 

11. Klicka på knappen ”Spara lag” när du är klar! 

 

12. Om du vill radera ett helt lag, klicka på knappen ”Radera”. Observera att detta raderar all 

information om laget, inte bara de ändringar du gjort nu! 
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4.3 Anmäla lag till tävling 

Anmälan till tävling kan göras av administratör för föreningen. 

1. Logga in i IndTA. 

2. Välj fliken ”Tävlingskalender”. 

3. Välj ”Avancerad sök” och filtrera fram tävlingen du ska anmäla åkare till. 

4. Kontrollera att tävlingen har status ”Anmälan öppen”. 

5. Klicka på vald tävling. 

 

6. Öppna inbjudan för att kontrollera tävlingsregler, hur musik ska skickas in och annan praktisk 

information. 
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7. Klicka på den gröna knappen för ”Anmäl lag/team”. 

 

8. Ange kontaktperson och kontaktuppgifter för anmälan (den som bekräftelser m.m. ska gå till). 

 
9. Börja skriva namnet på laget som ska anmälas. Vid flera träffar, välj aktuellt lag. 

10. Klicka på ”Välj”. 
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11. De deltagare och reserver som laget bestod av när det skapades eller senast redigerades visas nu i 

nästa sektion. Det är möjligt att redigera lagets utseende innan du går vidare: lägg till en lagmedlem 

genom att klicka på knappen ”Lägg till lagmedlem”, ta bort en lagmedlem genom att klicka på knappen 

”Ta bort” till höger om namnet eller flytta lagmedlemmar mellan ”Deltagare” och ”Reserver” genom 

att dra ikonen med fyra horisontella streck till vänster om namnet.  

12. Välj tävlingsklass för laget. 

13. När alla uppgifter är inlagda kan anmälan skickas in. Klicka på knappen ”Skicka in anmälan”. 

 
14. Om en åkare saknar licens kommer en informationsruta upp. Denna ruta är inte stoppande utan 

anmälan går ändå att genomföra, men föreningen bör kolla upp åkarens licensinnehav. Kontrollera att 

personnummer är registrerat i Pensum. Om personnummer inte är registrerat kan inte licensen läsas 

över till IndTA. 

15. Flera lag kan anmälas genom att upprepa från steg 8. 

Se även manual för PPC vid anmälan till klubbtävling och A-tävling. 
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4.4 Redigera anmälan av lag till tävling före anmälningstidens utgång 

För att redigera anmälan av ett lag till en tävling, gå in samma väg som vid anmälan ”Anmäl lag/team”. 

Skriv in början av namnet på laget, välj lag och klicka på ”Välj”.  

Om laget redan är anmält, byts knappen ”Välj” ut mot två nya knappar, ”Redigera” och ”Avanmäl”. 

Klicka på knappen ”Redigera” för att redigera lagets anmälan.  

Du kan nu ändra information om kontaktperson, lägga till eller ta bort lagmedlemmar, ändra roller för 

lagmedlemmar, flytta lagmedlemmar mellan ”Deltagare” och ”Reserver” eller ändra tävlingsklass. Se 

avsnitt 4.3 för detaljerade instruktioner. 

När alla ändringar gjorts, klicka på knappen ”Uppdatera anmälan”. 
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4.5 Redigera anmälan av lag till tävling efter anmälningstidens utgång 

Tävlingsarrangören kan välja att tillåta att man byter ut lagmedlemmar även efter anmälningstidens 

utgång. Eftersom knappen ”Anmäl lag/team” försvinner från tävlingskalendern när anmälningstiden 

gått ut, måste detta göras via en annan väg: 

1. Välj flik ”Administration”. 

2. Välj ”Tävlingar”. 

3. Fritextsök på tävlingens namn. 

 

4. Klicka på knappen ”Anmäl lag” till höger om tävlingens namn i sökresultatet. 
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5. Under rubriken ”Anmälan”, skriv in början av namnet på laget, välj lag och klicka på ”Välj”. 

 

6. Om laget redan är anmält, byts knappen ”Välj” ut mot två nya knappar, ”Redigera” och 

”Avanmäl”. Klicka på knappen ”Redigera” för att redigera lagets anmälan. 

 

7. Du kan nu ändra information om kontaktperson, lägga till eller ta bort lagmedlemmar, ändra 

roller för lagmedlemmar eller flytta lagmedlemmar mellan ”Deltagare” och ”Reserver. Se 

avsnitt 4.3 för detaljerade instruktioner. 

 

8. När alla ändringar gjorts, klicka på knappen ”Uppdatera anmälan”. 
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4.6 Avanmälan av lag från tävling 

För att avanmäla lag gå in samma väg som vid anmälan ”Anmäl lag/team”. Skriv in början av namnet 

på laget, välj lag och klicka på ”Välj”.  

Om laget redan är anmält, byts knappen ”Välj” ut mot två nya knappar, ”Redigera” och ”Avanmäl”. 

Klicka på knappen ”Avanmäl” för att avanmäla laget.  

 

I ett avslutande steg ombeds du nu bekräfta att lagets anmälan ska tas bort. 

 

Anmälande förening kan och ska ta bort anmälda lag som fått förhinder ur IndTA fram tills tävlingen 

stängs för anmälan. 
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4.7 Administrera anmälningar – vyer 

För att administrera och se genomförda anmälningar:  

9. Välj flik ”Administration”. 

10. För att se, redigera eller ta bort anmälan, välj ”Vyer”. 

 

11. Fritextsök på tävlingens namn. 

12. Klicka på önskad tävling och välj ”Visa”. 
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13. I den övre delen av vyn visas sammanfattande information om tävlingen: arrangör, plats, 

kontaktperson, tävlingsklasser och viktiga datum. 

 

14. Längre ned kan du se vilka lag som är anmälda till vilka klasser samt redigera eller ta bort 

dessa så länge tävlingen är öppen för anmälan. Klicka på ”Visa deltagare” för att se vilka 

lagmedlemmar som är anmälda i ett lag. 

 

Om tävlingen är öppen för anmälan är det även möjligt att anmäla ytterligare lag denna väg 

genom att klicka på knappen ”Anmäl lag till tävlingen”. 
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15. Efter att man klickat på ”Visa deltagare” visas en lista av vilka lagmedlemmar som är anmälda 

i ett lag och detaljer om deras anmälan och licensinnehav. 
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4.8 Administrera anmälningar – exporter 

För att exportera anmälningar till CSV (som kan öppnas med Excel): 

1. Välj flik ”Administration”. 

2. Välj ”Export”. 

 

3. Fritextsök på tävlingens namn vars anmälningar du vill exportera. 

4. Om tävlingen ingå i ett evenemang och du vill exportera samtliga anmälningar kryssa i 

”Exportera med evenemang”. 

5. Klicka på knappen ”Exportera”. 

 

 

 

 

 

 


