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MANUAL FÖR ANMÄLAN TILL TÄVLINGAR M.M. I NYA OPHARDT ONLINE
Anmälan görs i Ophardt Online (https://fencing.ophardt.online) av fäktare och/eller klubbadministratör.
Fäktare med licens loggar in med användarnamnet ”Förnamn.Efternamn@swe” och det Ophardt-lösenord
som lagts in på licenskontot på fencing.se. Klubbadministratör kan ha annan inloggning.
Ophardt-manual på engelska: https://docs.ophardt.online/index.php/Online:Administration/Inscription
MANUAL FÄKTARE
Under fliken ”Föranmälan” görs föranmälan till
1. De FIE- och EFC-tävlingar samt NM som SvFF öppnat för föranmälan. Dessa registreras hos SvFF.
(Rutiner för anmälan till FIE-, EFC- och NFU-tävlingar finns på http://www.fencing.se/omfaktning/tavlingar/allman-information/rutiner-for-anmalan-till-fie--och-efc-tavlingar/)
2. Övriga tävlingar (t.ex. S:t Erikscupen och andra svenska tävlingar) som resp klubb öppnat för
föranmälan. Dessa registreras hos egen klubb som ska göra slutlig anmälan av klubbens fäktare och
domare.
Listan är sorterad efter sista dag för föranmälan (till SvFF resp till egen klubb).

Föranmälan till FIE- och EFC-tävlingar samt NM
• Öppna föranmälan till aktuell tävling med ikonen ”+”.
• Välj klass och lägg till föranmälan med ”+”. Föranmälan visas då under ”Mina föranmälningar” i
aktuell klass. Samtidigt får SvFF samma information.
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Föranmälan till egen klubb
• Öppna föranmälan till aktuell tävling med ikonen ”+”.
• Välj klass och lägg till föranmälan med ”+”. Föranmälan visas då under ”Mina föranmälningar” i
aktuell klass. Samtidigt får klubbadministratör samma information.

MANUAL KLUBBADMINISTRATÖR
Föranmälan till FIE- och EFC-tävlingar samt NM (om fäktare ej själv kan föranmäla)
• Öppna föranmälan till aktuell tävling med ikonen ”+”.
• Välj fäktare, välj klass och lägg till föranmälan med ”+”. Föranmälan visas då under ”Mina
föranmälningar” i aktuell klass. Samtidigt får SvFF samma information.
F.n. (aug 2018) visas alla klubbens fäktare som finns registrerade i Ophardt Online.
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Hantering av föranmälan till övriga tävlingar (ej FIE- och EFC-tävlingar samt NM)
(Instruktion för urval till föranmälan se nedan).
Information om föranmälningar visas för klubbadministratör på dennes huvudsida i Ophardt Online.

Via ”manage preinscriptions” nås sidan för slutlig anmälan.
Lägg till de föranmälningar som gjorts med ikonen ”+”

Föranmälan är nu avmarkerad och anmälan ligger under ”Mina anmälningar”.
Lägg vid behov till pliktdomare (måste ofta anmälas samtidigt som fäktare).

Direktanmälan till övriga tävlingar
Anmälningar till tävlingar som klubben inte öppnat för föranmälan görs under ”Anmälan”.
Välj tävling på samma sätt som ovan.
Anmäl fäktare. Lägg vid behov till pliktdomare (måste ofta anmälas samtidigt som fäktare).
F.n. (aug 2018) visas alla klubbens fäktare som finns registrerade i Ophardt Online. Enbart de med giltig
svensk licens går att anmäla. Dessa ligger överst.

3

Svenska Fäktförbundet

Version 1, 2018-08-22

INSTRUKTION FÖR URVAL AV TÄVLINGAR M.M.TILL FÖRANMÄLAN
Under ”Min klubb / Mina föranmälningar” läggs de tävlingar m.m. till som klubbens fäktare ska kunna
föranmäla sig till.

Datum för sista anmälningsdag till klubben anges samt ev. kommentarer.
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