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NYHETSBREV 2
Har du missat Nyhetsbrev 1? Se här
http://iof2.idrottonline.se/SvenskaKonstakning
sforbundet/Konstakningsforbundet/Tavling/Ind
TA/NyhetsbrevIndTA/ för
bakgrundsinformation till Nyhetsbrev 2!
IndTA Nyhetsbrev 2 innehåller:
 Information om licensimport till
IdrottOnline från Folksam
 Testkort i samband med anmälan
 Rättelser i manualer från Nyhetsbrev 1:
o Evenemang
o Ge användare behörighet
 Info om nya manualer för
o Anmälan till tävling
o Administrera anmälningar
o Dataöverföringar
 Seminarium IndTA
Samtliga manualer återfinns här:
http://iof2.idrottonline.se/SvenskaKonstakning
sforbundet/Konstakningsforbundet/Tavling/Ind
TA/ManualerIndTA/

Licensimport från Folksam till IdrottOnline
Under sommaren har överföringar av
registrerade licenser påbörjats från Folksam
till IdrottOnline. Viktigt för att detta ska
fungera är att alla föreningar registrerar åkare
som ska ha licens i medlemsregistret i
IdrottOnline med kompletta personuppgifter.
Varje förening bör även se över sina licenser
hos Folksam. Om åkare har slutat i
föreningen ska deras licenser tas bort ur
Folksams licensregister. Föreningarna
administrerar fortfarande sina licenser via

Folksam som vanligt (webbtjänsten). En
överläsning görs regelbundet till IdrottOnline,
så att licensen vid anmälan till tävling
automatiskt följer med åkaren.
I samband med de överläsningar som hittills
ägt rum har det skapats mängder av
felrapporter. De flesta föreningar har under
augusti fått meddelanden om dessa
felrapporter och vilka åtgärder var och en
behöver göra. En del felrapporter tycks dock
inte helt relevanta. Ibland finns åkaren
registrerad i medlemsregistret trots att en
felrapport ”Ej medlem i föreningen” skapas.
Ibland kan det bero på ett tidsglapp som
uppstår från att Folksam skapar sin fil till RF
konverterar och läser in den. Har åkaren
registrerats i det glappet skapas en felrapport
trots att inget fel är begånget. Men vid flera
tillfällen har felrapporter skapats även på
medlemmar som legat inne i registret sedan
lång tid tillbaka.
Säkraste sättet för föreningen att hålla reda
på om felrapporten är ”äkta” – alltså verkligen
innehåller ett fel som påverkar överläsningen
av licensen – eller ”falsk” är att gå in på
föreningens licensregister i medlemsregistret
(se skärmdump på sista sidan i
Nyhetsbrevet). Om åkaren har både ”Ansökt”
och ”Godkänd” förbockad i licensregistret så
har överläsningen fungerat. Om åkaren är
korrekt registrerad i medlemsregistret och hos
Folksam och det ändå blir en äkta felrapport –
där åkaren alltså inte har ”Ansökt” och
”Godkänd” förbockade i licensregistret – så
ska kontakt tas med
camilla.fredman@konstakning.rf.se eller
malin.jarl@konstakning.rf.se

För utländska åkare, som saknar de 4 sista
siffrorna i personnumret, finns i skrivande
stund ingen lösning från RFs sida vid
importen av licenser. Återkommer med
information om hur dessa åkare ska
hanteras/registreras.
Vid varje licensimport skapas nya
felrapporter. Information om fel som uppstår
skickas per mail till varje förening unikt (alltså
inga massmail med flera föreningars
felrapporter eftersom personnummer ingår i
felrapporterna). Tacksam om varje förening
hanterar sina felrapporter så snart som
möjligt. I samband med nyregistrering av
licenser inför kommande licensperiod finns
risk att antalet felrapporter ökar

Testkort vid anmälan till tävling
Projektet med att lägga in testkort på webben
och koppla mot IndTA är inte färdigutvecklat
till starten av IndTA. Under säsongen
2012/2013 registreras testerna som vanligt på
personliga testkort. Kopia av aktuellt testkort
ska skickas in vid varje tävlingstillfälle (ej Atävling och elitserietävling som har en central
kontroll inför säsongen) till i tävlingsinbjudan
angiven e-postadress i samband med att
åkaren anmäls via IndTA. Arrangören anger
alltså i inbjudan till vilken adress anmälande
föreningar ska skicka in testkort.

Rättelser i manualer från Nyhetsbrev 1
Manualerna har fått ny design, och ett par av
manualerna innehåller ett par ändringar. Det
är framför allt i avsnittet om att skapa attribut
(som är under namnändring till tillval) som
ändringar gjorts. Under en test av attribut med
att skriva ut prioriteringslistan upptäcktes en
brist: Föreningsnamnen följer inte med i
attributlistan. Det innebär att arrangören

enbart får ut en lång lista med personnamn +
siffror utan möjlighet till översikt av
föreningarnas prioriteringar.
Attributet prioritering är fortfarande
obligatoriskt vid klubbtävlingar och
stjärntävlingar och anges ”Prioritering”.
Anmälande förening ska fylla i
”Föreningsnamnet + åkarens prioritet”
t.ex. ”Wadköpings KK 1” på den åkare som
har högst prioritet och ”Wadköpings KK 2” på
den åkare som har nummer 2 som prioritet.
Vid A-tävlingar ska attributet anges ”Reserv”
och det ska inte vara obligatoriskt. Anmälande
föreningar ska anmäla de reserver som är
beredda att utnyttja sina reservplatser vid
underskott på anmälningar. Anmälande
förening anger under attributet Reserv
”Föreningsnamnet” följt av ordet ”reserv”,
t.ex.” Wadköpings KK reserv”.
På så sätt har arrangörer av tävlingar större
chans att överskåda föreningarnas
prioritetsordningar samt vilka föreningar som
ska kontaktas för reservintag på A-tävlingar.
För alla tävlingar ska attributet
”Kontaktperson” skapas av typen
obligatorisk. Här ska anmälande förening
ange kontaktuppgifter till den person som
arrangören ska kontaktas vid eventuella
frågor angående anmälan och vid reservintag,
begränsningar av deltagare m.m.
Manualen ”Ge användare behörighet” har fått
en uppdaterad skärmdump, som stämmer
bättre överens med nya designen på
IdrottOnlines webbplats.

Nya manualer
 Manualer för anmälan till tävling
Nu ligger även manualerna för ”Anmälan till
tävling” och ”Administrera anmälningar”
publicerade. Här kan anmälande förening
steg för steg läsa sig till hur anmälan görs till
såväl singeltävlingar som par/isdans/synkrotävlingar.
Observera att det finns två olika sorters
anmälningar i IndTA:
 Anmälan (singel)
 Laganmälan (paråkning, isdans & synkro)
Även den som anmäler till tävlingar behöver
behörighet till IndTA. Se manualen ”Se
användare behörighet”.
Observera att alla anmälningar till
konståkningstävlingar ska göras av
förening eller under sanktion av förening
under inloggning i IndTA. Publik anmälan
är inte möjlig till konståkningstävlingar (till
skillnad från våra projektvänner på
skidförbundet och cykelförbundet, som tillåter
publik anmälan och motionärer).
Vid klubb- och A-tävlingar (ClubComp) anges
Planned Program Content (PPC) vid första
anmälan för åkaren. IndTA lagrar PPC på
åkaren. Dock måste anmälande förening vara
observant på att uppdatera PPC vid
förändring till nästa anmälningstillfälle.
Vid elitserietävlingar och teamkval samt SMtävlingar och SKF-trofén måste Planned
Program Content fyllas i på formulär som
laddas ner från Skatesweden.se och mailas
till camilla.fredman@konstakning.rf.se Detta
för att ingen dataöverföring är möjlig till
ISUCalcFS i dagsläget.
Observera att om samma förening ska
anmäla flera åkare till samma tävling och

klass så kan man med hjälp av ctrl-knappen
markera alla åkare samtidigt och föra över till
klassen. Detta funkar även för
elitserietävlingar (obs! måste vara samma
klass) där PPC inte behöver följa med samt
A- och klubbtävlingar om PPC ligger inne och
inte behöver uppdateras.

 Manual för att administrera
dataöverföringar
För arrangerande förening ligger även
manualen ”Administrera dataöverföringar”
publicerad. Här beskrivs hur data importeras
från IndTA till ClubComp (anmälningar och
ppc) samt från ClubComp till IndTA
(resultatfil).
Du hittar alla manualer här:
http://iof2.idrottonline.se/SvenskaKonstakning
sforbundet/Konstakningsforbundet/Tavling/Ind
TA/ManualerIndTA/

Seminarium IndTA och ClubComp
Den 1 september äger i samband med en
större utbildningsmötesplats ett seminarium
om IndTA rum i Arlandastad utanför
Stockholm (nära Arlanda flygplats och
tågstation). Här ges tillfälle till ytterligare
demonstrationer av IndTA – lägga upp
evenemang och tävlingar samt anmäla till
tävlingar, diskussioner kring förbättringar och
åtgärder som planeras samt diskussioner
kring de problem och frågetecken som
upplevs så här långt i processen.
Även ClubComp erbjuder utbildning under
denna weekend. För nybörjare i ClubComp
gäller 1-2 september och för luttrade
användare som behöver information om
nyheter och uppdateringar gäller endast 2

september. Läs mer och anmäl dig här,
absolut senast 24 augusti:
http://iof2.idrottonline.se/SvenskaKonstakning
sforbundet/Konstakningsforbundet/Utbildning/
Centralakurser/Aktuellakurser/
Antalet platser är begränsat, men än så länge
finns några tomma stolar – först till kvarn….

Lycka till!
Lycka till med IndTA! Kommer säkert bli lite
muttrande framför skärmarna under flitens
kvälls- och nattlyktor. Våga prova dig fram
och hör av dig om du kör fast!
Camilla.fredman@konstakning.rf.se
08-699 64 30

Angående licensöverföringen från Folksam till IndTA
Säkraste sättet för föreningen att själv se om licensöverföringen fungerar för föreningens åkare är
att kolla under ”Licenser” i medlemsregistret (se skärmdump nedan). Om åkaren har både ”Ansökt”
och ”Godkänd” förbockade i licensregistret så har överläsningen fungerat. Om åkaren är korrekt
registrerad i medlemsregistret och hos Folksam och det ändå blir en äkta felrapport – där åkaren
alltså inte har ”Ansökt” och ”Godkänd” förbockade i licensregistret – så ska kontakt tas med
camilla.fredman@konstakning.rf.se eller malin.jarl@konstakning.rf.se

