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MANUAL FÖR TÄVLINGSINBJUDAN I NYA OPHARDT ONLINE 
 
Tävlingsinbjudan på svenska och engelska tas fram med ”verktyget” i nya Ophardt Online. 
Innan inbjudan publiceras ska den godkännas av SvFF i systemet. 
 
ALLMÄNT 
Gå till aktuell tävling under ”Min klubb” / ”Mina tävlingar”. Om inte menyvalet ”Min klubb” kommer upp 
markera rollen som klubbadministratör nere till höger under valet ”Välj roll”. 
Välj ”Mina tävlingar” och därefter klicka på “Inbjudan utkast” för den tävling där inbjudan skall skapas. 
Saknas någon klass läggs denna in under ikonen ”Tävlingsklasser” (på samma menyrad). 
Manual: https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation 
(länkarna går till Ophardt-manualer på engelska eller tyska) 

 
Vissa delar är redan ifyllda. Övriga läggs in under ”Redigera” 

 

Menyer under ”Redigera” 

 
 
DETALJANVISNINGAR 
Manual: https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details 
 
Tävlingsnamn/Datum 
Manual: https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Title_Date 
Sidan är delvis ifylld från tävlingskalendern. Ändra först efter samråd med SvFF (info@fencing.se). 
 
Lägg till länkar till resultatrapportering och hemsida (tillägg version 3) 

 
  

https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation
https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details
https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Title_Date
mailto:info@fencing.se
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Tävlingsplats 
Manual: https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Venue 
Fyll i textfälten. 

 
 
Arrangör m.m. 
Manual: https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Contact_officials 
Fyll i textfälten. 
 
 

 

https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Venue
https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Contact_officials
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Anmälan 
Manual: https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Inscription 
Normalt ska ”Direktanmälan” vara noterat 
Anmälan är möjlig först då inbjudan publicerats 
Datumen är redan ifyllda från kalendern. Ändra först efter samråd med SvFF (info@fencing.se). 
 

 
 
Deltagande 
Manual: https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Participation 
Ändra ifyllda fält först efter samråd med SvFF (info@fencing.se). 
 
Utdrag från sidan: 

 
 

https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Inscription
mailto:info@fencing.se
https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Participation
mailto:info@fencing.se
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Domare 
För närvarande (sept 2018) kan inte Ophardt Online hantera de svenska pliktdomarreglerna. 
Texten ”Pliktdomarberäkningen fungerar tyvärr inte ännu i nya Ophardt Online. Anmäl domare enligt reglerna 
i SvFF tävlingsbestämmelser O.4.” visas automatiskt i alla inbjudningar. 
Fyll i pliktdomarkrav och avgifter enligt nedan. 
 
Manual: https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Referees_umpires 
Ange antal startande per pliktdomare (normalt enligt SvFF TB) och avgift för saknad pliktdomare (valuta för 
avgiften läggs in under Tidsplan/Avgifter nedan). 
Markera att pliktdomare ska beräknas per startande. 
Markera inte pliktdomaravgift per dag. 
Ange licenskrav (t.ex. ”Licens” eller ”Inget licenskrav”) 
Markera inte om anmälan av fäktare inte ska vara möjlig om inte pliktdomare anmälts. 
 

  
 

 
 
  

https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Referees_umpires
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Betalning 
Innan betalningsformer kan anges måste dessa läggas in under Min klubb/Klubbar (engångsåtgärd). 
Lägg till ytterligare en Prepaid med namn PG eller BG och kontonumret under Ytterligare information 
angående anmälan, för att få med möjligheten i bekräftelsemailet. 
Manual: https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Payment_setup 

 
Därefter kan information läggas in i tävlingsinbjudan.  
Manual: https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Payment 
Kontouppgifterna visas i den bekräftelse på anmälan som skickas via epost. 
 

 
 
Tidsplan/Avgifter 
Manual: https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Timetable_Entryfee 
Ange tid för registrering först, då detta ändrar tid för start till 30 min efter registrering. 
Ändra vid behov prel tävlingsstart och lägg till anmälningsavgift för varje klass. 
Dag för klassen kommer från kalendern. Ändring här ändrar även i kalendern. 
 

 
 
Rabatt, avgift efteranmälan, boende, vägbeskrivning 
Manual: https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Accomodation_and_directions 

Fyll i textfälten. 
 

 

https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Payment_setup
https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Payment
https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Timetable_Entryfee
https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Accomodation_and_directions
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Annan information 
Manual: https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Other_information 
Fyll I textfälten och välj servering. 
I kommentarsfältet läggs t.v. tävlingsformeln in eftersom systemets funktion för detta ännu inte är klar. 
 

 
 

https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Other_information
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Utrustningskontroll 
Manual: https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Equipment_check 
F.n. går det bara att lägga in en starttidpunkt för utrustningskontroll. 
 

 
 
Övriga tider 
Manual: https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Other_dates 
F.n. går det bara att lägga in ett domarmöte. Övriga domarmöten läggs t.v. in under Annan 
information/Kommentarer. 

 
 

https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Equipment_check
https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Invitation_Details/Other_dates
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Textblock 
Manual: https://docs.ophardt.online/index.php?title=Online:Administration/Textblocks&action=view 
(ännu ej klar) 

 

 
 
Godkännande 

 
 
På nästa sida 9 visas hur inbjudan ser ut innan klubbens kompletteringar. 
 
På sida 10-11 finns en preliminär inbjudan till Ystadstöten. 
 
 

https://docs.ophardt.online/index.php?title=Online:Administration/Textblocks&action=view
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