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Instruktion för Tävlande som har tillgång till dato r–  

Hur man skapar användarkonto 

1. Första gången du ska anmäla dig till tävling så ska du skapa ett konto  

• Alla som vill tävla måste ha ett eget konto på SBK Tävling 

• Gå in på http://sbktavling.se  

• Klicka på ”Skapa konto” högst upp till höger på startsidan i SBK Tävling  

• Välj användarnamn och lösenord samt fyll i din e-post och klubbtillhörighet. 
 Tryck därefter på ”Skapa konto” längst ned. 

• Gå sedan in på Mina sidor och lägg till hundar och förare. Man kan vara flera 
som tävlar med samma hundar. Börja med att klicka på ”Lägg till en förare” och 
fyll i alla dina uppgifter. 

• Klicka sedan på ”Lägg till en hund”. Fyll i hundens registreringsnummer eller 
tävlingslicensnummer . Därefter följer du stegen som kommer upp och 
kontrollerar/fyller i de uppgifter som efterfrågas. Har man flera hundar gör man 
sedan om denna punkt för varje hund. 

• All tävlingsinformation så som vilken tävlingsgren och klass man tävlar i måste 
man fylla i själv. Vid uppflyttning i klasser måste man själv gå in och uppdatera 
här, görs inte detta kan man inte anmäla sig till tävling i nästa klass. 

• Nu är ditt konto skapat och nästa gång du ska anmäla dig till tävling behöver du 
inte genomföra detta steg. Du går in på http://sbktavling.se och klickar sedan på 
”Logga in” i övre högra hörnet. Skriv ditt användarnamn och lösenord och 
klicka sedan på ”Logga in”. Därefter kan du gå direkt på steg 2. 

 
 2.       Anmäla till tävling 

• Klicka på fliken ”Tävlingar” i menyn. 

• Hitta den tävling du vill anmäla till och klicka på denna. 

• Ange klass du vill anmäla till 

• Ange hund och förare 

• Lägg anmälan i kundkorgen. Du kan anmäla till flera tävlingar på en gång och 
lägger då alla dessa i Kundkorgen innan du fortsätter med nästa steg. 

• Innan anmälan skickas till arrangören så måste den betalas. Klicka på ”Betala” 
längst ned till höger på den blåa kundkorgslisten. 

• Kontrollera att allt är korrekt 

• Välj därefter betalningssätt. Du kan välja att betala via giro eller online med kort.  
 

Instruktion för Tävlande som inte har dator–  

Hur användarkonto skapas av SBK 

       1.     Låt SBK förbundskansli skapa ett användarkonto åt er 

• Ring 08 505 875 25 eller sänd med brev in era kontaktuppgifter samt uppgifter 
om er hund/ar till SBK förbundskansli. 

  Adress: 
  Svenska Brukshundklubben 
  123 21 Farsta 

• SBK förbundskansli skapar sedan ett användarkonto. 

• Ni får därefter veta vilket användar-ID ni har fått. Detta användar-ID ska ni 
skriva i vid anmälan till prov/tävlingar så att arrangören lätt kan hitta er i SBK 
Tävling. 

    
      Forts. 
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  2.     Anmäla till tävling för de som inte har dator 

• Tävlingskalendern i pappersformat kommer att kunna beställas från SBK shopen. 
Ring: 08 505 875 40 

• En ny anmälningsblankett kommer att tas fram och kunna användas i början av år 
2012.  

• Viktiga uppgifter som ska anges vid anmälan till prov/tävlingar: Förarens 
användar –ID, förarens namn, hundens registreringsnummer/TAVLIC-nummer, 
typ av prov/tävling, klass, datum för prov/tävlingen och arrangör.  

 
 
 
För att läsa mer om hur betalningar av tävlingar ska gå till, klicka här: 
http://help.sbktavling.se/index.php/Betala_en_eller_flera_anm%C3%A4lningar  
 
Vid eventuella problem eller frågor kontakt alltid support@sbktavling.se  
 
 
  


