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Symboler ska ge en snabb överblick över statusen för tävlingsadministrationen av varje tävling. Läs vad varje symbol betyder.  

Alla berörda parter får information via mejl om status och vad behöver göras av vem. Om du inte får mejl, kolla skräpmejlen. 

Tävlingen är ansökt. Klubben väntar på godkännande av tävlingen från:  

- Sektion/Kansli vid tävling med status enklare, nationell eller internationell tävling.  

- Distrikt vid tävling med status enklare, nationell eller internationell tävling.  

- Klubben, om det är klubbtävling eller träningsläger.  

Klubben kan inte administrera tävlingen förrän den blivit godkänd. 

 

Tävlingsansökan har inte blivit godkänd. Klubben får ett meddelande om vad som behöver ändras innan tävlingen 

kan godkännas. 

  

Sektion/kansli eller distrikt har godkänt tävlingsansökan.  

Vid nationell eller internationell tävling: Sektion/kansli eller distrikt tillsätter en supervisor eller domare eller 

juryordförande.  

Vid enklare tävling och klubbtävling: klubben tillsätter en tävlingsledare som högsta ansvarig för tävlingen. 

 

Nästa steg att göra för klubben:  

1. Betala tävlingstillståndsavgift.  

2. Komplettera resterande uppgifter för tävlingen när tillståndsavgift är registrerad som betald.  

3. Ladda upp tilläggsreglerna.  

4. Ansöka om godkännande av tilläggsreglerna och tävlingsupplägg hos tillsatt 

- Supervisor, domare, juryordförande, vid nationell och internationell tävling 

- Tävlingsledare, vid enklare tävling/ klubbtävling. 

 

1. Klubben väntar på att tilläggsreglerna och tävlingsupplägg blir godkänd. Tävlingen är låst tills den har blivit 

godkänd. 

 

Tävlingens tilläggsregler har inte blivit godkända. Klubben får ett meddelande om vad som behöver ändras innan 

tilläggsreglerna kan godkännas. 

 

2. Tävlingens tilläggsregler och upplägg har blivit godkända. Klubben kan nu arrangera tävlingen. Det betyder att: 

- anmälan till tävlingen kan öppnas 

- klubben kan arrangera, genomföra och administrera tävlingen  

- klubben kan lägga upp resultat och ansöka om godkännande av resultat efter avslutat tävling. 

  

Klubben har ansökt om godkännande av tävling/resultat.  

Nästa steg för Supervisor/domare/ jurypresident eller tävlingsledare: 

1. Kontrollera resultaten  

2. Skriva in tävlingsrapporten. 

3. Godkänna tävlingen i sin helhet, med resultat och tävlingsrapport.  

 

Tävlingen är inte godkänd. Klubben får ett mejl om vad som behöver ändras innan tävlingen kan godkännas. 

Om något är oklart, kontakta ansvarig Supervisor, domare, juryordförande eller tävlingsledare. 

 

Tävlingen är godkänd och avslutad. Klubben, sektionen, distrikt och kansli kan läsa tävlingsrapporten.  

 

Vid frågor, mejla till TA-Support via ta@svemo.se . 
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