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Svenska Bandyförbundet - Profixio FX 



Logga in på www.profixio.com/fx

1) Logga in med föreningens officiella e-
postadress samt det lösenord som du har 
fått av förbundet.

På nästa sida får du en beskrivning på hur du 
kan ändra till ett valfritt lösenord.

http://www.profixio.com/fx


Ditt konto

1) Klicka på din mejladress längst upp till 
höger

2) Ange det lösenord som du loggade in med
3) Välj ett nytt valfritt lösenord
4) Uppdatera



Organisation & användare

Föreningsinformationen kommer 
från IdrottOnline och uppdateras 
via dagliga körningar

På denna sida kan föreningen även 
administrera sina användare. Se 
nästa sida. 



Administrera / lägga till användare

1) Lägg till användare genom att ange e-post, namn och mobilnr och klicka ´Spara’
2) Sänd ett nytt lösenord till en användare genom antingen e-post eller SMS
3) Ta bort en användare
4) Ändra behörighet (nytt fönster öppnas)



Licenser

För att kunna licensieras måste  
spelaren finnas i föreningens 
medlemsregister i IdrottOnline!

Licensieringen sker via tre klick:

1) Markera spelaren

2) Klicka på ”Licensiera valda 
medlemmar”

3) Bekräfta licenserna 



Filtrera listan med medlemmar

Listan med medlemmar kan filtreras på följande sätt: 

1) Visa endast licensierade spelare
2) Visa endast medlemmar utan licens
3) Se licensierade spelare ett visst år. Här visas även de medlemmar i 
föreningen som haft en licens i en annan förening under det aktuella året.



Spelklarlistor

De spelare som har licens hamnar på 
spelklarlistan

1) Välj licensperiod och filtrera 
eventuellt på kön och ålder

2) Se föreningens spelklarlista 



Digital övergång - flöde

”Till-klubb”
• Påbörjar övergången

• Status 10

”Från-klubb”
• Godkänner/bestrider

• Status 20

Förbundet

• Godkänner/avslår 

• Status 30

• Utför övergången och licensen överförs

• Status 40



Övergång

I övergångsmodulen kan en övergång 
påbörjas men här visas också allt som 
rör föreningens övergångar

1) Sök spelare och påbörja en 
övergång

2) Se pågående övergångar

3) Se mottagna 
övergångsförfrågningar

4) Se översikt över utförda övergångar 
de senaste 12 månaderna



Påbörja en övergång

1) Klicka på ”Sök person i en annan 
klubb”

2) Sök på födelsedatum, namn eller 
klubb

3) Klicka på ”Sök”

4) Välj den spelare som övergången 
gäller



Aktivera övergång (”till-klubb”)

1) Välj typ av övergång (för tillfället 
finns bara ”Standard”)

2) Aktivera övergången

Tips: Under ”Detaljer” visas spelarens 
historik.



Mottagen övergångsförfrågan (”från-klubb”)

När en övergång sätts igång får ”från-
klubben” meddelande om detta. Dels via 
mejl men också som notis på sin sida. 

1) Klicka på ”Behandla”

2) Se information om spelaren och 
övergången

3) Godkänn övergången

4) Bestrid

5) Lämna kommentar

6) Avbryt



Registrera spelaravtal

Gå till ”Licens” -> ”Spelaravtal”

1) Klicka för att registrera ett nytt 
spelaravtal

2) Se föreningens registrerade avtal 
(som ännu inte har skickats in till 
förbundet)

3) Visar de spelaravtal som föreningen 
har skickat in till förbundet



Välj spelare

Klicka på ”Registrera nytt avtal”

1) Sök upp rätt spelare

2) Klicka på ”Välj”



Registrera / skicka in avtal

1) Ange när avtalet upphör (fråndatum = 
när avtalet skickas in)

2) Välj om spelaren är amatör eller 
professionell

3) Ange om det finns ett personligt avtal

4) Registrera (detta innebär att avtalet 
sparas internt hos föreningen)

5) Skicka in (detta MÅSTE göras för att 
förbundet ska kunna behandla avtalet)

6) Avbryt registreringen



Föreningens behandlade spelaravtal

1) I den översta raden är det möjligt att söka / filtrera för att hitta rätt

2) Här listas föreningens behandlade spelaravtal upp

3) Klicka på ”Behandla” för att uppdatera / ta bort ett avtal



Föreningens lag och matcher

Gå till ”Seriespel” -> ”Spelschema”

1) Här listas de tävlingar upp som 
föreningens lag deltar i

2) Se föreningens hemmamatcher i 
en viss tävling



Lagets spelartrupp

Gå till ”Seriespel”->”Lag”

1) Klicka på ”Spelare”

2) Klicka på +-tecknet för att lägga till 
spelare

3) Sök upp spelaren

4) Datumen visar när spelaren kan 
användas i laget 

5) Spara eller avbryt



Föreningens hemmamatcher

Gå till ”Seriespel”->”Spelschema” 
och välj serie

1) Klicka på ”Registrera resultat” för 
att ange matchens resultat och 
målskyttar



Registrera resultat

1) Registrera matchens slutresultat

2) Lägg in en eventuell 
matchkommentar

3) Registrera resultat per halvlek

4) Ange målskyttar

Spara för att skicka in resultatet



Föreningens lag

Gå till ”Seriespel” -> ”Lag”

1) Lista med föreningens samtliga lag 
som deltar i tävlingar under den 
aktuella säsongen

2) Anmäl laget till nästa säsong 
(möjligt att göra först när SF/SDF 
öppnat upp för anmälan) 



Anmäl lag

OBS: Vid anmälan till ny säsong är det 
viktigt att kontrollera att rätt lag är valt!

1) Välj spelklass

2) Klicka på ”Anmäl” 

3) Se information om klubb, lag och 
distrikt

4) Se lagets historik – här är det en god 
idé att kontrollera en extra gång att 
det är rätt lag man anmäler!



Evenemang

Här ansöker du om sanktion för föreningens evenemang eller de 
tävlingar som förbundet har lagt ut. 



Sök sanktion för egen tävling

Gå till ”Evenemang” -> ”Ansök om 
eget evenemang”

1) Lägg in kontaktuppgifter

2) Lägg in information om 
turneringen (namn, datum etc)

3) Välj de klasser som ska vara 
med

4) Spara (skickar in till SDF)



Bifoga fil

Om så önskas kan en fil bifogas i 
ansökan.

1) Klicka på ”Välj fil” (bläddra dig fram 
till rätt dokument) och klicka sedan 
på ”Ladda upp”

2) Tar dig tillbaka till föregående sida



Lista med föreningens ansökningar

1) I fönstret ”Föreningens ansökningar” listas ansökningarna upp

2) När föreningen blivit tilldelade sanktion kan en inbjudan skapas

3) Klicka på ”Inbjudningar”



Inbjudningar

Klicka på ”Inbjudningar” –> ”Upprätta”

På den här sidan kompletterar ni den 
grundinformation som angavs i samband 
med det första steget i er ansökan. 

Här läggs alltså information om 
deltagaravgift/startkostnad, 
betalningsinformation, sista 
anmälningsdag och så vidare in.

Klicka på ”Spara” för att skicka in till 
SDF för en sista granskning.



Godkänd inbjudan

När SF / SDF har godkänt inbjudan visas det här, evenemanget hamnar nu också i 
säsongskalendern.

OBS: I skrivande stund (2017-03-21) återstår det vissa detaljer för att få ut en godkänd 
inbjudan till säsongskalendern. Profixio jobbar på en så snar lösning som möjligt!



Säsongskalender

På förbundets publika sida (som nås via SBF-loggan på www.profixio.com/fx) 
visas samtliga sanktionerade tävlingar.

http://www.profixio.com/fx


Sök förbundets evenemang

Förbundet kan lägga ut evenemang 
där man söker arrangör

1) Sökbara evenemang listas upp

2) Klicka på ”Sök!” för att skicka in en 
ansökan



Sök förbundsevenemang

Klicka på ”Sök!” i ”Sök förbundets 
evenemang”

1) Lägg in kontaktuppgifter

2) Registrera ansökan

I nästa fönster kan en bilaga bifogas


