Inlösande av tävlingslicens
Tävlingslicensen
icensen
löses
in
via
Suomisport-tjänsten
tjänsten
www.suomisport.fi.Anmälningarna
Anmälningarna sker via IRMA
IRMA-tjänsten.

på

adressen

Här följer instruktioner för hur man registrerar sig på Suomisport
Suomisport-tjänsten
tjänsten på svenska, men
om man hellre följer finskspråkiga instruktioner har orienteringsförbundet gjort sådana
här:https://www.suunnistusliitto.fi/liitto/lisenssi/osta
https://www.suunnistusliitto.fi/liitto/lisenssi/osta-lisenssi/.. Råkar man redan ha en profil på
Suomisport från någon annan idrottsgren loggar man bara in och väljer direkt ”Köp en
licens”.
För att inlösa tävlingslicensen, g
gå till www.suomisport.fi
När du följer länken ovan kommer du till följande sida där antingen e-postadress
e
eller
telefonnummer efterfrågas:

Fyll i telefonnummer eller e-postadress
postadress och tryck på ”Skicka mig en inloggning
inloggningskod.” Om
man skriver in sin e-postadress
postadress kommer följande ruta upp:

1

Gå till inkorgen för din e-post
post och klicka på mailet som Suomisport skickat. Mailet ser ut som
bilden nedan, bara att klicka sig vidare på länken i mailet, länken gäller i 10 minuter.

Då kommer du vidare till följande sida:

Komplettera de kontaktuppgifter som de frågar efter. Kom ihåg att välja det språk du önskar.
Du behöver inte kryssa i rutan längst ner om du inte vill ha reklam från andra aktörer som
Suomisport delar sina uppgifter med. För minderåriga är det alltså föräldern som registrerar
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sig och längre fram i tjänsten kan man lägga till sitt barn till sin egen profil. Tryck till sist på
”Skapa ett konto”.
Du får då en kod per sms till din telefon som ska fyllas i inom 10 minuter.

Därefter är du inne
ne i tjänsten och sidan ser ut ungefär så här:

Här kan du lägga till ditt/dina barn via knappen ”Lägg till ett barn”. Tryck sen på ”Köp en
licens”.

Välj om du löser in en licens åt dig själv eller åt ditt barn.
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Sök gren, antingen i listan som dyker upp eller skriv ”Suunnistus” och välj det när det
kommer upp under sökrutan.

Välj lämplig licens. Om du löser in licens för ditt barn finns det andra alternativ att välja
mellan.

De vill därefter veta vilken förening du representerar. Fyll i Närpes OK i sökrutan och välj det
när
är det dyker upp under sökrutan.
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Välj om du vill ha försäkring eller inte.

Till sist kommerr en sammanfattning av dina val, klicka dig vidare om du är nöjd med valen.

Fyll ytterligare i dina adressuppgifter
uppgifter och klicka dig vidare till betalning.
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Välj betalningssätt (finns fler än de som ryms på bilden ovan...) och tryck dig vidare till
betalningen. Du flyttas då vidare till det betalningsalternativ du har valt, t.ex. till nätbanken
om du valt en sådan. Utför betalningen.

Allt klart, tryck ”Tillbaka till din sida” för att se att licensen är okej. Sidan ser nu ut så här
(utan den röda ringen):

Under ditt namn finns ditt användarnamn och ditt födelsedatum. Därtill har du fått ett Sport
Sport-ID
på 8 siffror som ska fyllas i på din profil i IRMA för att du ska kunna anmäla dig till tävlingar
som kräver tävlingslicens (se den röda ringen)
ringen). För mig är det alltså koden 60187266 som
ska fyllas i på min IRMA-sida.
sida.
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För att fylla i koden, gå
å till IRMA: https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/main#
Logga in normalt med licensnummer och lösenord. G
Gå
å till ”Egna uppgifter” i balken till
vänster. Klicka på ”Redigera användare” nere på sidan. Det finns en ruta för Sport
Sport-ID under
din licensnummer.
nummer. Fyll i ditt Sport
Sport-ID där och tryck ”Spara”.Råkar
Råkar andra kontaktuppgifter eller
till exempel din emitnummer behöva uppdateras är det här du gör dessa ändringar. Nedan
finns mitt Sport-ID
ID sparat på min profil:
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