Så här gör du som medlem i UIF för att anmäla dig till skidtävling:

1. Gå till www.uifskidor.nu. Klicka på rubriken Tävlingskalender som finns på förstasidan.

2. Du kommer då till tävlingskalendern och hamnar automatiskt på sidan för
längdåkning. Om du vill kan du välja distrikt Västergötland, annars ser du alla tävlingar i
hela Sverige.

3. Välj tävling du vill anmäla dig till och klicka på den. När du kommer till valt
evenemang kan du t.ex. se uppgift om sista anmälningsdatum, länk till inbjudan och du
kan även se vilka som är anmälda till tävlingen under länken anmälningar. För att
anmäla dig till tävlingen klicka på knappen ”Till anmälan”.

4. Lösenordet får du av din ledare

5. Leta upp ditt namn i listan och klicka på knappen ”anmäl mig längst ner på sidan. Om
du inte hittar ditt namn under gren ”Längdåkning” välj istället ”Alla grenar” och sedan
sök. Om du fortfarande inte hittar ditt namn är du inte inlagd i Idrott Online. Kontakta i
så fall kansliet på telefon 0321-14005 eller kansli@uif.se.

6. Välj klass och spara anmälan.

7. Du får en bekräftelse på att du är anmäld. Om du väljer knappen ”tillbaka till
evenemang” kommer du till bilden vid punkt 3. Då kan du kontrollera under länken
”anmälningar” att du blivit anmäld. Om du gjort fel, t.ex. anmält till fel klass, kan du
göra om proceduren under punkterna 5 och 6. När du kommer till bilden under punkt 6
har du möjlighet att då avanmäla eller ändra anmälan.

Övrig information:
Tävlingar körs både i klassisk stil (K) och i fristil (F). Det går alltid att få hjälp med
vallning på tävlingar. Kontakta i så fall din ledare i god tid.
Banlängder
H/D 7-8
H/D 9-10
H/D 11-12
H/D 13-14
H/D 15-16

(kan variera)
ca 700 m. Klassen finns bara på vissa tävlingar och har ingen tidtagning.
1,5 km
2,5-3 km
2,5-3 km och ibland 5 km
5 km

Lycka till med anmälningen och tävlandet!
Har du några frågor i samband med anmälningen kan du kontakta din ledare eller skicka
mejl till uifskidor.ungdom@gmail.com.

