
Skapa Inlogg 
 
 

o Gå in på www.indta.se och klicka på ”logga in” uppe i högra hörnet. 
 

 
o Klicka sedan på ”jag har glömt mitt lösenord/jag är ny användare”.  
o Ange sedan den mailadress du har registrerad i IdrottOnline och klicka på ”OK”. 
o Ett mail kommer att skickas till din mailadress, klicka på länken i mailet för att aktivera 

kontot. 
o Nu kan du logga in som vanligt och anmäla till tävlingar. 

 
Om det inte fungerar: 

o Om det inte fungerar att skapa ett inlogg beror det på att du antingen inte har fått rollen från kansliet eller också så är det en annan 
mailadress som är registrerad på dig i IdrottOnline.  

o Har du inte fått rollen tilldelad – kontakta kansliet. Efter att du blivit tilldelad rollen kan det ta ca 30 minuter innan behörigheten 
överförs till IndTA. 

 



Anmäl till tävling 
 

o Gå in på www.indta.se och logga in uppe i högra hörnet. 
 
 
Hitta din tävling 

o Klicka på ”Tävlingskalender”  
o Välj den tävling du vill anmäla till i listan. 
o Välj sedan den klass du vill anmäla till. 
o I exemplet här väljer vi ”Rikstvåan Dan 13 år och 

äldre” 
 
 
Anmäl till tävling 

o När du valt din tävling och klass klickar du på ”Anmäl 
lag/team”. 

 
o Kontrollera dina uppgifter, om du anmäler åt någon annan så är det här du anmäler kontaktuppgifter till den ledare som ska vara 

kontaktpersonen. 
  



o När du anmäler lag får du två val 
o Sök efter lag att anmäla eller redan anmälda lag 
o Skapa lag 

o Trupp kan använda båda funktionerna. Se mer om ”Spara lag” för att lära dig hur du använder den funktionen. 
 

 
o Efter att ha klickat på ”Skapa lag” anmäler du vilket 

lagnamn ni ska ha på tävlingen. Tillexempel behövs 
lagnamn när två eller fler lag från samma förening 
ställer upp i samma tävling/klass. 

o En varningstext visar sig tills du anmält rätt antal 
gymnaster inom tävlingens riktlinjer. 

o Rollen på gymnasten ska vara ”Gymnast”. 
o Glöm inte att lägga in tränarna med rollen som 

”Tränare” 
o Börja skriva namnet på gymnasten så kommer 

systemet att visa förslag på gymnaster i din 
förening. Klicka på ”Välj” och lägg till nästa 
gymnast. 

o Klicka i ”Trupp” och vilken klass.  
o Observera att du endast kan anmäla ett lag i taget. 

  



o När du lagt till alla gymnaster som ska delta samt i vilken klass de ska delta summeras kostnaderna längre ner på sidan. Om du anmäler 
efter sista anmälningsdag men innan sista efteranmälningsdag kommer priset för efteranmälan visa sig istället för ordinarie pris. 

o När du är nöjd med anmälan klickar du på  
”Skicka in anmälan”.  
Varpå du får upp texten ”Din anmälan är registrerad”.  
 

o Om det finns fler tävlingar kopplade till ditt valda evenemang kommer du 
till denna vy när du klickar på ”OK”. Här kan du t.ex. anmäla en domare till tävlingen.  

 
 

 



Lån av gymnast/samarbete mellan föreningar 
o För att kunna anmäla gymnaster från en annan förening behöver den som anmäler till tävlingen ha tillgång till båda föreningarnas 

register i IdrottOnline. 
o  Det innebär att den som anmäler behöver få rollen ”Tillgång till IndTA – Ledare” tilldelad i de aktuella föreningarna som ska 

sammarbeta.  
o Denne kan nu logga in och se gymnaster i båda föreningarna. 

 
 
Deltagarlistan 

o För att kunna anmäla ett lag behöver du ange vilka som ska vara med i laget. 
o I dagsläget ersätter detta inte deltagarlistan vid ackrediteringen vilket innebär att du inte behöver justera laguppställningen i IndTA utan 

kan göra det till den du lämnar in på tävlingen. 
o Du kan därför anmäla ett lag med namn på gymnaster även om du inte vet vilka det slutgiltiga laget består av. 

 
 
Gymnasten har inte giltig licens 

o Tävlingskalendern/IndTA integrerar med Pensum och larmar om du försöker anmäla en gymnast som inte har giltig licens. Se det som 
en uppmaning att se över om gymnasten har en giltig licens eller om det är dags att förnya. Du kan fortfarande anmäla gymnasten som 
inte har en giltig licens och i dagsläget ersätter inte anmälan i Tävlingskalendern/IndTA deltagarlistan eller utdrag från Pensum – båda 
dessa ska fortfarande visas upp vid ackreditering. 

o Integration mellan Pensum och Tävlingskalendern sker en gång om dagen och det kan därmed dröja innan det syns vid anmälan att 
gymnasten numera har en giltig licens. 

o I oktober/november kan systemet ha svårt att uppdatera korrekt då det är en ny period för tävlingslicenserna, dina gymnaster kan vara 
försäkrade även om systemet larmar. 

 
 
Om gymnasten inte dyker upp 

o Om du som anmäler till tävling inte får upp den gymnasten du ska anmäla i systemet så beror det på att gymnasten inte finns 
registrerad i din förening i IdrottOnline. Om er förening använder Sportadmin så finns en tjänst som sköter integrationen. 

  



Anmäl domare 
 

o Gå in på www.indta.se och logga in uppe i högra hörnet. 
 
Hitta din tävling 

o Klicka på ”Tävlingskalender”  
o Välj den tävling du vill anmäla till i listan. 
o Välj sedan den klass du vill anmäla till. 
o I exemplet här väljer vi ”SC1 – Domaranmälan”  

 
 

o När du valt ”Domaranmälan” klickar du på ”Anmäl deltagare”.  
o Kontrollera dina uppgifter, om du anmäler åt någon annan så  

är det här du anmäler kontaktuppgifter till den ledare som ska vara kontaktperson.  
 

 
  



o Du kan sedan börja skriva in domarens namn, när du skrivit de tre första bokstäverna ska du få upp förslag på personer i din förening. 
Om rutan får en blå ram tänker systemet. Domaren du ska anmäla måste vara registrerad i IdrottOnline och måste tillhöra din förening. 

 

 
o När du valt domare kommer du få ett antal val enligt bilden.  

Välj vilken behörighet domaren har och fyll i kontaktuppgifter.  
Beroende på disciplin kan det se lite olika ut. 

o Det kommer att stå ”Tävlar för förening” vilket här ska översättas till 
”Dömer för förening”. 

o Om du ska anmäla flera domare på en gång så kan du lägga till nästa 
person på samma sätt. 

o Eftersom det inte kostar någonting att anmäla en domare så kommer 
det stå att kostnaden är 0 kr i sammanställningen. När du har 
kontrollerat uppgifterna klickar du på ”Skicka in anmälan”. 

o När du klickat på ”Skicka in anmälan” får du upp följande ruta. 
o Om du klickar dig tillbaka till Domaranmälan för vald tävling kan du se 

vilka domare som är anmälda. 
 
 

Licenser 
o IndTA kollar ifall de som anmäls till tävlingar har giltiga tävlingslicenser i Pensum.  

Därför larmar systemet även när du anmäler en domare eller ledare. 
o Anmälan går igenom oavsett om systemet har larmat för ogiltig licens. 
o Observera att anmälan i systemet inte kontrollerar om en domare har giltig utbildning,  

det är ert ansvar att anmäla domare med rätt utbildning till tävlingarna.  
  



Spara lag 
 

o Gå in på www.indta.se och logga in uppe i högra hörnet. 
 

o Klicka på ”Administration”  
 

o Klicka på ”Lag” 
 

o Klicka på  
”Skapa ett Nytt Team” 
 

 
 
 
 
 
 

o Ange det lagnamn ni använder för ditt lag i föreningen. 
o Ange föreningstillhörighet för laget 
o Ange ”Gymnast” under ”Roller” 
o Börja skriva in namnet på den gymnast du vill lägga till. När rutan  

blir blå så letar systemet efter gymnasten. Klicka på ”Välj” för att  
lägga till gymnasten. 
 

o När du har valt alla gymnaster som ingår i ditt lag klickar du på 
”Skapa lag”.  

o Du kan välja fler gymnaster i ditt sparade lag än vad som är 
tillåtet på en tävling. 

  



Anmäl ett sparat lag till tävling 
o När laget har skapats kan du använda det när du anmäler till tävlingar. 
o Istället för att skapa ett lag kan du här skriva in namnet på laget du sparade, klicka sedan på ”Välj”. 

 
 

o Här ändrar du sedan till det namn laget ska ha på tävlingen. Om ni är det  
enda laget från er förening som deltar, vänligen skriv föreningens namn i  
rutan för ”Lagnamn”. 

o Här kan du korrigera laget, ta bort en gymnast som inte ska vara med eller  
lägga till en ny lagmedlem. En gymnast som läggs till via ”Lägg till 
lagmedlem” i den här vyn kommer inte att sparas i det ursprungliga laget  
utan kommer endast att ingå i laget på just den här tävlingen. 

o Här kan du ”dra” en gymnast till höger sida för att de ska stå som reserver.  
Klicka på de tre strecken medan du drar namnet över till höger sida. 
 

o En varningstext visar sig tills du har anmält rätt antal gymnaster inom  
tävlings riktlinjer. 

o Rollen på gymnasterna ska vara ”Gymnast”. 
o Klicka i ”Trupp” och vilken klass. 
o När du är nöjd med anmälan klickar du på ”Skicka in anmälan”.  

Varpå du får upp texten ”Din anmälan är registrerad”. 
 
 
 



Bara du kan se dina sparade lag 
o De sparade lagen är personliga och du kan inte se några andra lag som någon annan i föreningen har skapat. Därför kan inte Ledare X 

anmäla Ledare Ys sparade lag Grön. För att anmäla gör på något av följande sätt. 
o Ledare Y anmäler lag Grön 
o Ledare X sparar ett eget lag med samma gymnaster och anmäler 
o Ledare X väljer att skapa ett lag direkt i anmälan istället för att använda ett sparat lag. Om Ledare X vill kunna anmäla samma lag 

flera gånger i framtiden är det smidigare att spara laget först.  
 
Ändra i ett sparat lag 

o Om det har börjat och/eller slutat gymnaster i det lag du oftast anmäler till tävling. Gå via administration, klicka på ”Lag” och sök efter 
ditt sparade lag. 

 
o Här kan du redigera lagnamnet och plocka bort gymnaster som har slutat eller börjat i ett annat lag. 
o Du kan även lägga till nya gymnaster eller radera hela laget. 

Kom ihåg att klicka på ”Spara lag” när du är färdig.  



Redigera din anmälan 
 

o Gå in på www.indta.se och logga in uppe i högra hörnet. 
 

o Klicka sedan på ”Administration”. 
 

o Välj ”Vyer”. 
o Sök fram aktuell tävling och klicka på 

”Visa”. 
 
 
 
 
 

 
 

o Här kan du se vilka lag som du har anmält och du kan 
här redigera anmälan. 
 

o Du kommer då tillbaka till den sidan där du gjorde 
anmälan från början och kan t.ex. byta klass på laget, 
byta personer i laget eller byta namn på laget. 

 
o Kom ihåg att klicka på ”Uppdatera anmälan”!  

 
  



o Du kan själv välja att stryka ett lag genom att klicka dig fram till vyn 
över anmälningar på samma sätt som när du vill redigera en 
befintlig anmälan. 

o Här väljer du ”Ta bort”. 
 
 

o Du får upp en varningsruta där du får välja om anmälan ska tas bort 
eller om du ångrar dig. 

 
 

o Om du väljer att ta bort anmälan så får du följande meddelande: 
 

o När du har redigerat eller strukit en anmälan kan du själv kontrollera att ändringen är gjort genom att söka upp rätt tävling i 
Tävlingskalendern. 
 

 För sen redigering 
o Du kan alltid redigera och stryka en anmälan fram till sista anmälningsdag. Om du behöver göra redigeringar i truppen så kan du göra 

det fram till dagen innan tävlingen. Om efteranmälningsdagen har gått ut kan du inte själv stryka ditt lag och därför finns inte knappen 
”Ta bort” längre. Om du behöver stryka ditt lag maila trupp@gymnastik.se. Listan över deltagare som är anmälda i IndTA ersätter inte 
deltagarlistan som ska lämnas vid ackrediteringen, du behöver därför inte hålla deltagarlistan uppdaterad i IndTA i dagsläget. 


