
MANUAL FÖR 

SANKTIONSANSÖKAN
Långlopp



Steg 1 – Logga in 
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Logga in med bankID eller 

IdrottOnline via länken:

https://tavlingsansokan.friidrott.s

e/login

Obs! För att skicka in en 

sanktionsansökan måste rollen 

”tävlingsadministratör” aktiveras 

i IdrottOnline av dig eller din 

föreningsadministratör. 

https://tavlingsansokan.friidrott.se/login


Steg 2 – Starta ansökan  

3

Starta 

sanktionsansökan 

genom att trycka på 

den blå knappen 

”Ansök om sanktion”



Steg 3 –

Allmänna uppgifter
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Förtydligande av uppgifter: 

Sanktionsnivå: 

Distrikt - Lokal tävling som i huvudsak vänder sig till sitt 

direkta närområde. Listas i distriktets tävlingskalender och är 

avgiftsfri. 

Central - Tävling som i huvudsak vänder sig till deltagare 

utanför närområdet. Listas i kalendern på friidrott.se och är 

avgiftsbelagd. 

Säsong - Det kan enbart ansökas om långlopp under 

utomhussäsongen 

Tävlingstyp - Välj Långlopp

Typ av långlopp – Välj typ av lopp, se sedan beskrivningar 

på kommande sidor

Alternativt start- och slutdatum - Om önskat datum inte kan 

godkännas



Steg 4 – Typ av långlopp: Väg 
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Lodrätt finns de vanligaste 

sträckorna uppradade, 

åldersklasserna står vågrätt. 

Om ni vill lägga till en sträcka 

eller ett tidslopp görs det 

manuellt högst upp på sidan. 

Om det ska finnas sträckor för 

para-klasser, välj av de klasser 

som finns listade. 

Gå vidare genom att trycka på 

”granska och betala” 



Steg 4 – Typ av långlopp: Trail + Terräng
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Lägg in önskade sträckor och 

åldersgrupper. 

Sträckor visas lodrätt och 

åldersgrupper vågrätt. Kryssa i 

tillgängliga åldersgrupper på 

varje sträcka.

Om det ska finnas sträckor för 

para-klasser, välj av de klasser 

som finns listade. 

Gå vidare genom att trycka på 

”Granska och betala” 



Steg 4 – Typ av långlopp: Stafett
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Lägg in antal sträckor, 

sträckornas totala längd (i km) 

och åldersgrupper. 

Sträckor visas lodrätt och 

åldersgrupper vågrätt. Kryssa i 

tillgängliga åldersgrupper på varje 

sträcka.

Gå vidare genom att trycka på 

”Granska och betala”, vid 

distriktssanktion visas enbart 

”Granska”. 



Steg 5 – Granska och betala 
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En sammanfattning av 

sanktionsansökan visas. 

Om allt stämmer – gå 

vidare genom att trycka 

på knappen ”BETALA”. 

(SLUTFÖR vid 

distriktssanktion)

Om ändringar behöver 

göras tryck på knappen 

”Ändra ansökan”.


