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1. Startsida 

 
 

2. Inloggning 
Gå till startsidan 

Klicka på Logga in i menyn till vänster. 
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Skriv in Användarnamn och Lösenord. 

Klicka på Logga in. 
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Klicka på den blåa texten i mitten av sidan. 

 

3. Lägga till hästar 
Gå till startsidan och logga in i systemet. 

Klicka på Inloggad i menyn till vänster. 

 
Nu kan du se hela ryttarmenyn. 

 
Klicka på mina hästar. 
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Du kan söka fram hästar genom att skriva delar eller hela namnet på hästen. Du använder det 

namnet som är angivet vid anskaffande av hästlicensen. 

Klicka på Sök häst. 

De hästnamnen som matchar din sökning visas i en lista. 

 
Välj vilken häst du vill lägga till genom att klicka på den blåa texten med hästens namn. 
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Du kan fortsätta att lägga till så många hästar du vill genom att söka fram dem och klicka på 

hästnamnet. 

Om du lägger till fel häst kan du ta bort den genom att klicka Radera. 

Alla hästar som du lägger till en ryttare kan användas vid anmälan till tävling. 

 

4. Anmäla till tävling 
Klicka på Tävlingskalender till höger för att se alla planerade tävlingar. Om du inte ser någon 

meny till höger kan du klicka på Inloggad till vänster för att ladda om sidan. 

 
 

Klicka på den blåa texten i en tävling för att välja tävlingen. 

 
All information om tävlingen kommer nu att synas i mittenfönstret. 
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Klicka på Anmäl dig för att anmäla. 

En ny sida laddas och du kan välja vilken häst du vill anmäla till tävlingen.  
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Välj en häst och klicka sedan på Spara häst. 

En ny sida laddas där du kan välja klasser att anmäla till. 
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Endast de klasser du är behörig att anmäla dig till är valbara. 

I exemplet ovan är klass 4 inte valbar eftersom ryttaren är en ungdom och endast vuxna (V) 

får starta i den klassen. 

Kryssa i de klasser du vill anmäla till och klicka sedan på Anmäl längst ner i bilden. 
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När du har anmält klart kan du se vilka klasser som du anmält till och summan som ska 

betalas in. Det går även att skriva ut informationen. 

 
Utskrift. 
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5. Anmäla flera hästar 
Om du vill anmäla ytterligare hästar klickar du på Inloggad i vänstermenyn för att ladda 

tävlingskalendern. 

Sedan väljer du tävling och fortsätter enligt ovanstående. 

 

6. Se anmälningar 
Klicka på Inloggad i vänstermenyn. 

Klicka på mina anmälningar i vänstermenyn. 

 
Alla anmälningar för den inloggade ryttaren syns på sidan. Du kan se om anmälan är godkänd 

genom färgmarkeringen före anmälan. 

 

7. Ryttarmeddelande 
Du kan se det personliga ryttarmeddelandet genom att klicka på den blåa texten Personligt 

ryttarmeddelande. 
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Du kan se vilka klasser du anmält dig till genom att klicka på den blåa texten med hästens 

namn. 

 
Du kan även gå direkt till informationen om tävlingen genom att klicka på den blåa texten Till 

tävlingen. 

 

 



13(14) 

8. Ändra uppgifter om ryttare. 
Du kan själv ändra en del av de data som finns sparade för din användare. 

Klick på min adress för att se datat. 

 

9. Ändra lösenord 
Det finns även en möjlighet att ändra lösenord. 

Klicka på mitt lösenord. 
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