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Förutsättningar 

- Din klubb ska vara ansluten till IdrottOnline.  

- Klubbens huvudadministratör för IdrottOnline ska ha gett dig rollen Administratör TA i IdrottOnline. 

 

Att logga in i Svemo-TA  två olika vägar  

a. Logga in via din klubbs IdrottOnline och fliken Svemo-TA längs upp i menyraden i IdrottOnline. 

 

 

b. Logga in i Svemo-TA via https://tam.svemo.se/ .  

 

Observera att ditt lösenord för IdrottOnline och  

Svemo-TA kan vara olika eftersom du skapar lösenord  

per system. Loggar du in i Svemo-TA direkt, kan du  

behöva skapa ett lösenord.  

 

 

 

 

 

För att skapa ett nytt lösenord i Svemo-TA, klicka på  

Glömt lösenord och följ anvisningarna.  

 

Att ansöka om tävlingstillstånd 

I Svemo-TA ansöker du om tävlingstillstånd för klubbtävlingar, enklare tävlingar, nationella och internationella tävlingar. Du 

kan även lägga in Träningsläger.  

Du ska inte ansöka om tävlingstillstånd för mästerskapstävlingar som SM, NM, EM och VM. Din Svemo-grenkoordinator 

registrerar dessa i Svemo-TA efter överenskommelse med dig/din klubb.  

 

För att ansöka om tävlingstillstånd, gör följande:   

1. Klicka på Ansök tävling.  

 

 

 

 

 

 

 

eller klicka på Jag vill ansöka om ny tävling. 

https://tam.svemo.se/
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 2. Fyll i uppgifterna om tävlingen.  

Alla uppgifter med en asterisk* är obligatoriska. Alla uppgifter utan asterisk* kan kompletteras efter att ansökan har godkänds. 

 

 

3. Klicka på Spara för att spara din tävlingsansökan om du vill skicka in den senare.  

Klicka på Spara och ansök för att spara och skicka din ansökan till Svemo.  

 

I tidslinjen ser du var i processen din ansökan är. Tills du klickar på Spara och ansök tävling är statusen Ej ansökt.  
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Vem godkänner ansökan om tävling?  

Klubbtävling och Träningsläger 

Klubbtävling och träningsläger kan den arrangerande klubben godkänna själv. Tävlingstillstånd ges automatiskt och är 

kostnadsfri för klubben.  

Enklare tävling, nationell tävling 

Förbundskansliet, grensektionen och i Motocross Distrikt granskar och godkänner eller nekar din ansökan.  

Internationell tävling 

Förbundskansliet eller grensektionen granskar och godkänner eller nekar din ansökan.  

 

Vad händer när din ansökan är godkänd? 

När din ansökan är godkänd visas tävlingen i tävlingskalendern på Svemos hemsida och i Svemo-TA. Det som syns är 

tävlingsnamn, gren, klasser, datum och arrangör. Ingen förare kan anmäla sig till din tävling innan du har kompletterad 

tävlingen med fler uppgifter.  

Efter att din ansökan har blivit godkänd behöver du  

- komplettera tävlingen med övriga uppgifter (se manual Tävlingsadministration  Steg 2 för hur du gör) 

- betala tävlingstillstånd  

Se klubbens varukorg för faktura och betalmöjligheter. 

 

Vad händer om din ansökan är nekad?  
Det är sällan att en tävlingsansökan nekas. Om din tävlingsansökan nekas, kan det bero på att informationen i ansökan har 

varit otydlig eller att någonting behöver ändras. Det kan vara datum eller tävlingsklasser, eller att en seriekoppling saknas. 

Oftast tar den som ska godkänna tävlingsansökan kontakt med dig eller klubben om det direkt.  

 

Enklare tävling, nationell tävling: Om din tävlingsansökan blir nekad, ta kontakt med kansliet, grensektionen eller, för 

motocross, ditt distrikt.  

Internationell tävling: Om din tävlingsansökan blir nekad, ta kontakt med kansliet eller grensektionen.  

 

 

 

 


