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SMFF:s infoblad nr 6 2021
Detta infoblad går enbart till de personer som är registrerade i IdrottOnline som ordförande,
kassör och sekreterare i våra 147 klubbar.
Kom ihåg att hålla kontaktuppgifter och funktionärsförteckning uppdaterad i IdrottOnline.
Medlemsutveckling
Under den senaste veckan så har kansliet skickat ut en excellista till alla klubbar där man
kan se vilka medlemmar som är registrerade men även vilka medlemmar som inte har
förnyat sitt medlemskap. Detta är gjort för att ni lättare ska kunna se vilka som har blivit
registrerade och kanske vilka som ännu inte betalt medlemsavgiften. Kom ihåg att
försäkringen börjar gälla från det datum som medlemmen är registrerad i IdrottOnline.
Registrera operatörs-ID
För att få in sitt operatörs-ID på medlemskortet så måste en klubbadministratör registrera in
det i IdrottOnline. Detta behöver man bara göra en gång.
Man går in under licenser och ansöker licens, välj personlicens.
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Lägg till den/de personer som ni ska registrera operatörs-ID på och klicka på nästa.

Kom ihåg att markera Ja på Godkänn automatiskt efter ansökan. När ni har gjort det så
kommer ett fält med Licensnummer fram, här fyller ni i medlemmens operatörs-ID.
Godkänn villkoren och ansök.
Klart!
Licenser i IdrottOnline
Så här ser de olika licenserna för 2021 ut i IdrottOnline. Här ser ni bland annat licensen om
medlemmen har accepterat regler för utomhusflygning (Gemensamma säkerhetsreglerna).

Personlicens

Laglicens
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När ni ska registrera en familj så måste först samtliga medlemmar vara registrerade
individuellt och ha ett eget medlemskap i SMFF innan familjen skapas och ansöks.
Familjemedlemskapet gör så att det bara debiteras för familjen och inte för respektive
medlem i familjen.

Tävlingslicens
När ni ska ansöka om tävlingslicens så kommer denna information upp, då ska ni klicka på
triangeln längst till vänster för att välja vilken gren tävlingslicensen ska gälla för.
Om ni bara ska tävla i friflyg eller linflyg så räcker det att ni ansöker om en sådan licens, men
då får ni inte tävla i någon av radioflyggrenarna. Om ni däremot tävlar både i en radioflyggren
och fri- och/eller linflyg så måste ni ansöka licens för radioflyggrenen. Då får ni tävla i alla
grenar. Pengarna för tävlingslicensen tillfaller den gren som ni ansöker för.
OBS! för att få ut en tävlingslicens så måste personen ha accepterat de gemensamma
säkerhetsreglerna samt ha ett operatörs-ID och dessa ska vara registrerade i IdrottOnline
(gäller ej linflyg).
Ni ser alla grenar här under.
Tävlingsgren
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Borlänge den 4 maj 2021
Anders Jonsson
Ordförande SMFF

