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7. Skiljedomare Test 

Behörighet 
För att vara behörig att registrera tester i IndTA2.0 måste du vara inlagd i din förenings 

medlemsregister. Ta kontakt med din förening om du är tveksam. Därtill ska Svenska 

Konståkningsförbundet ge dig behörighet genom att klicka i rollen ”Skiljedomare test” i IdrottOnline. 

Om du har behörighet sedan tidigare följer den med över till IndTA2.0. Om du är tveksam kontakta 

Svenska Konståkningsförbundet på camilla.fredman@skatesweden.se. Behörighet ges endast till 

domare som har erforderlig licens för att vara skiljedomare på test. 

Webbläsare 
IndTA2.0 fungerar bäst med Firefox. Om du registrerar tester med privat dator eller surfplatta så 

säkerställ att du har Firefox.  Om du registrerar tester i ishallen med arrangörens dator så påminn om 

att Firefox ska vara nedladdat på datorn. 

Firefox kan hämtas från:  https://www.mozilla.org/sv-SE/firefox/new/  

mailto:camilla.fredman@skatesweden.se
https://www.mozilla.org/sv-SE/firefox/new/


 

  15 november 2017 

7.1 Inloggning och Administration 

7.1.1 Inloggning första gången (när man har en egen e-postadress) 

Inloggning sker med e-postadress. Säkerställ att du använder den e-postadress som är registrerad på 

dig i din förenings medlemsregister i IdrottOnline. 

1. Gå till  https://indta.se/login/  

2. Klicka på ”Logga in” i högra hörnet 

3. Skriv den e-postadress som föreningen registrerat dig med i IdrottOnline. Om fler personer 

än du är registrerad med samma e-postadress i IdrottOnline gå till 7.1.2 

4. Välj idrotten Konståkning (om det inte är förvalt) 

5. Klicka på ”Jag har glömt mitt lösenord/Jag är ny användare”. 

6. Lösenordet skickas till dig på den e-postadress du angett, klicka på den länken för att aktivera 

kontot och välja lösenord.  

 
 

  

https://indta.se/login/
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7.1.2 Inloggning första gången (om personen har en delad e-postadress, t.ex. om ditt 

barn är registrerat i IdrottOnline på samma adress som du) 

 
1. Skriv den e-postadress som föreningen registrerat i IdrottOnline för personen det gäller (bild ovan) 

2. Klicka på ”Jag har glömt mitt lösenord/Jag är ny användare” (bild ovan) 

3. OBS - Här kommer en ny ruta upp där det står att e-postadressen används av flera personer, då får 

man ange personnumret på den person det gäller, sedan kan man skicka iväg frågan. 

4. Lösenordet skickas därefter till den e-postadress som angetts, klicka på den länken för att aktivera 

kontot och välja lösenord. Där får man sedan ange personnumret istället för e-postadressen. 

 

 
 

När man är inloggad ser man flera val i övre blå listen på sidan. Om du har behörighet att registrera tester ska 

du se ett val ”Administration” högst upp. 
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7.2 Registrera godkänd test 

1. Logga in på www.indta.se enligt ovan 

2. Välj ”Administration” i den övre menyn 

 

3. Du kommer då till administrationsvyn 

4. Välj ”Tester” i administrationsdelen 

 

  

http://www.indta.se/
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5. Börja skriva in namnet på åkaren vars tester ska registreras eller skriv i personnummer 

6. Välj avsedd åkare ur de alternativ som sökningen ger 

 

7. Klicka på ”Välj” 
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8. Klicka på ”Välj test” under Typ* 

9. Klicka på de tester du har godkänt för åkaren. Om åkaren har klarat flera tester kan du klicka 

på alla testerna på en gång, t.ex. Basic Grund, Basic1 och Fri Grund. 

 

10. Inloggad skiljedomare är automatiskt förvald. Om du vill välja annan skiljedomare klicka på 

domarens namn för val ur rullista. 

11. Dagens datum är förvalt. Om test registreras i efterhand måste datum bytas till testtillfällets 

datum. 

12. Klicka på ”Spara” 
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13. Sök upp nästa åkare vars test ska registreras genom att börja skriva namnet på raden under 

den åkare vars test registrerats 

 

14. Upprepa från punkt 6 

15. När alla åkare är registrerade och sparade logga ut 

 

 

 

 

 


