


Hur vi ansöker en tävling i Lots
Hur vi ansöker om tävlingstillstånd.
Att göra i ordningen en tävlingsrapport. 
Här kommer du att få lära dig hur du fyller i 

ett tävlingsdokument på lots.
Samt att lägga in skannade filer så som 

domarrapport, teknisk rapport, resultat. 



 Du kan logga in på  2 olika sätt





Denna information ska stämmar överrens med er tävling. 
Det är nu ni ansöker om tävlingsdatum!  Körs er tävling i någon serie? 
Ska detta fyllas i också det ser ni längst ut under ’’ Mästerskap, cup och serier’’
Fyll i vilka tävlingsklasser som går i det mästerskapet, cupen eller serien!



 När man klickar på att ’’spara och ansök 
tävling’’ så är det enbart tävlingens 
datum, samt vad det är för tävling. 

 När detta är gjort så det dags för 
tillståndsgivaren att godkänna tävlingen. 

 När tillståndsgivaren har godkänt tävlings 
datumet och namnet på tävlingen blir 
markeringen av en de tre gröna. Se 
bilden 



 Bilden visar att 
2016-12-11 har godkänt 
tävlingsdatum.  Då är 
lampan grön. Nu är det 
dags att redigera 
tävlingen. Med info ang. 
tävlingsklass m.m

 När den är gul väntar den 
på att tillståndsgivaren ska 
godkänna ansökan. 





Dem lila pilarna är vad ni ska fylla i bla. 
Tävlingsklass, Ekonomi, Funktionärer och domare

Den gröna pilen visar tävlingsdokument
som ni kommer att få se lite senare. Det röda strecket visar 

var du hittar tävlingstillståndet

När du redigerar tävlingen



Under tävlingsdokument ser ni att det står tilläggsregler ( TR) detta ska bytas 
ut till inbjudan. Här laddar ni upp Inbjudan. 



Skulle ni inte fylla i med informationen om tävlingen
så ger ni bort tävlingen till tillståndsgivaren Då kan ni inte göra något åt er tävli
Därför är det viktigt att ni fyller i denna information. . 
Därför få ni inte ansöka om tävlingstillståndet först detta är gjort. 





Nu är det dags att börja med att göra klart tävlingen på lots. 
Då börjar ni med att skapa en tävlingsrapport. Jag kommer att visa 
hur man gör.   Tävlingsrapporten fylls i av tävlingsledaren. 
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Nu är det dags att fylla i tävlingsrapporten den finner
du undermarkeringen ’’SKAPA’’. Se markeringen 



När du fyller i denna så missas oftast 
alltid den rödmarkeringen som ni ser 
nedanför.  ’’ Deltagare från EU *’’ Här 
fyller man  om man har någon med 
från EU eller inte. 

När ni är klara med formuläret så ska ni 
skicka in det för godkännande och det ser 
ni under den gröna ringen här uppe på 
den gråa kanten. 

Alla frågor som besvaras med NEJ 
behöver inte ha bilagor med. 
Exempelvis polis tillståndet. 
Se lila markeringen. 



Utskriftsrapport 



 Frågor? 
Något som du inte hänger med på?





Klicka på redigera för att börja.  



 När du har kommit in 
kommer du att se att 
den gula 
markeringen är på 
tävlingsdokument. 

 Klicka där



 Här ser du den 
röda markringen 
runt ’’ Ladda upp 
fil ’’ 

 Klicka upp denna 
och det är nu det 
roliga börjar 



 Fil typ: 
Här väljer du vilken 
typ av fil du lägger 
upp. Exempelvis 
’’Resultat’’ 

 Publik: Klicka in 
markeringen

 Välj fil: Exempelvis 
finalsprinten 
20161008. pdf 

 Allt klart? Bra då 
klickar ni på ’’Ladda 
upp’’

OBS! Här är endas dokument som är 
mindre än 5 MB! 

Problem för stor fil? Lugn du kan alltid 
dela upp filerna 



 Du får ett 
meddelande när du 
har laddat upp filen 
beroende på hur stor 
filen är så kan de ta 
en minut.

 Se den gröna texten



Du  ser nedan att det finns 3 stycken markeringar med grönt. Där står  det även
PUBLICERAD.
OBS! När det står att det är publicerat så är det enbart 
till för ni som har behörighet.

Det röda strecket där det även står avpublicerad så är det till för alla att läsa.

Skulle ni se att det står ’’ Avpublicera’’ LUGN! Det går att klicka på denna
och då blir den Publicerad. 





 Hoppas att du hänger med lite lättare 
nu! 

 Frågor? Något som är oklart?


	Lots�Tävlingar och administration
	Välkomna till vår utbildning 
	Inloggning  på lots 
	Ansök om tävling 
	Information om tävlingen
	Grön markering datum godkänt. 
	Grön/gul markering
	Nu är det dags att administrera tävlingen!
	Bildnummer 9
	Tävlingsdokument
	Kontakt med tillståndsgivaren
	DAGS FÖR TÄVLINGSDAGEN
	Efter avslutad tävlingsdag
	Tävlingsrapport
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	KLART! 
	Nu börjar vi med tävlingsdokumenten
	 
	Bildnummer 20
	Tävlingsdokument 
	Bildnummer 22
	Ladda upp 
	Bildnummer 24
	Ansök om godkännande av tävling/ resultat 
	Tack för oss!

