
Hur man som coch anmäler sina aktiva i Smoothcomp 
 
För att detta skall fungera behöver följande steg vara klara 
 

1. Coacherna skapar personliga konton 
2. En ansvarig i klubben utses att skapa klubben i smoothcomp (blir då ”manager” 
3. Coacherna ansluter sig till sin klubb i systemet. 
4. Man uppmanar alla sina tävlingsaktiva att skapa konton och ansluta dessa till klubben 

 
Såsom systemet är designat är tanken att dom aktiva själva anmäler till sina tävlingar, med 
det sagt så är det inget som hindrar att en eller flera coacher sköter detta från klubbens håll. 
 
När ovan steg är klara börjar man som coach med att logga in i systemet, man klickar sedan 
på sitt namn och väljer Mitt Konto 

 
 
Då kommer man till denna delen och väljer då Klubbadministratör 
 

 
 
Man väljer sedan sin klubb, finns inget som hindrar i systemet att vara ansluten till fler 
klubbar, men man får bara tävla för sin egen klubb. 

 
 
 
 
 
 
 
 



När man sedan kommer in i klubbvyn så kan man välja mellan event man redan påbörjat 
registrering till eller bläddra bland alla event (tyvärr inte bara svensk Judo) man kan med 
fördel klicka på dropdownknappen och börja skriva tävlingens namn och den hittar enklare. 

 
 
 
Välj den önskade tävlingen 

 
 
Då får man upp denna vyn 

 
 
 
 
 
 
 



Här kan man välja att lägga till bif. klubbmedlemmar med hjälp av den vänstra rutan eller 
ansluta ”nya” men då måste man ha en del info från tex sitt medlemsregister, dock kan man 
om man vet att ett barn skapat ett konto men inte lyckats ansluta det till klubben bara skriva 
in barnets förnamn och efternamn för så att säga claima den aktive till klubben. 
 

 
 
Men skall man lägga till befintliga ser det ut som bilden ovan, man väljer an aktiv i taget (den 
vägen är som sagt egentligen tänkt för kompletterings anmälningar, inte att coacher skall 
sitta och anmäla 20-30 aktiva… 
 
Kontrollera att uppgifterna stämmer, har någon aktiv missat något har man möjlighet att 
lägga till det här och nu. 

 
 
 
 
 
 



Klicka sedan på spara och fortsätt.. 
Då kommer du till själva tävlings anmälan, välja kategori, man kan bara välja en i taget och 
man kan bara anmäla sig till det som man får anmäla sig till baserat på arrangörens krav på 
vikt, ålder kön och bälte, klicka lägg till… 

 
 
Du måste verifiera klass(division) och bälte och sedan välja den viktklassen man avser att 
tävla i. Är det flytande bör arrangören lagt upp 10, 11, 12,13 kg osv att välja mellan för att 
tala om för arrangören vad den aktive väger. 
Det finns också möjligheten att skapa en anteckning till arrangören på varje anmälan om 
man vill upplysa om att det finns aktiv dispens (då måste man regga båda klasserna om 
arrangören har öppnat för det.) men det kan också vara en kommentar om att den aktive är 
oerfaren om det är en tävling som delar in efter erfarenhet. 

 



Sedan måste man godkänna villkoren innan man kommer vidare 

 
 
Och när detta är klart ser du detta, vill du då anmäla den aktive i en klass till (dubblering) 
eller till ett ev. läger då gör du det direkt genom att välja en Tävlingsklass till i höger menyn 
innan du väljer ayy trycka på fortsätt. 

 
 
När du sedan gjort samtliga val för den aktive som du anmäler och tryckt på fortsätt, du 
kommer du tillbka till det en tidigare meny men då har en ny ruta dykt upp där du så 
småningom kan klicka och betala alla på en gång, du kan även justera eller stryka om någon 
anmält sig själv fel. Och vill du lägga till ytterliggare en så repterar du processen med 
exsisting users till du fått med alla dina aktiva. 

 
 



Vill du sedan kontrollera så väljer du aktuellt event i upcoming event registrations för att 
stryka eller lägga till fler. 

 


