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1 Logga in 

För att starta domaradministration måste du först logga in i systemet. 

1. Starta Internet Explorer 

2. Gå till adressen http://adm.swehockey.se 

3. Ange användarnamn och lösenord, och tryck på knappen logga in. 

 
 

4. Om du skulle ha glömt ditt lösenord kan du klicka på länken ”Jag har glömt mitt lösenord”. Formuläret nedan 

visas. Ett mejl skickas till den e-postadress du anger, alternativt till den användare som är kopplad till den 

aktuella e-postadressen. 

 

 

http://adm.swehockey.se/
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2  Förening 

2.1 Ansök 

2.1.1 Initiera ansökan 

För att göra matchansökningar går du in via ”Förening” -> ”Matchansökningar” och sedan ”Ansök”. 

 

1. Välj vilken förening som du ansöker för 

2. Välj vilken typ mellan ”Internationella matcher” eller ”Nationella matcher” 

”Internationella matcher” ska du välja om du ska möte ett icke svenskt lag utomlands eller i Sverige. 

”Nationella matcher” väljer du om ni ska möta ett svenskt lag i Sverige. 

3. Välj det land som matchen/turneringen ska spelas i. 

4. När dessa är valda så dyker det upp 2 fällt till, ”Kön” och ”Nivå”. 

Välj kön och spelarnivå och tryck sedan ”Fortsätt”. (Se punkt 2.1.2) 
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2.1.2 Kontaktuppgifter 

1. Du som gör ansökan kommer vara förvald 

kontaktperson, om du vill välja någon annan så 

trycker du på ”Välj kontaktperson”. 

2. Om du vill anända föreningens kontaktuppgifter 

markerar du checkboxen för ”föreningens” eller så 

väljer du ”Nya” och matar in önskade uppgifter. 

2.1.3 Typ av match 

1. Om det är en enstaka match så kryssar du i 

”vänskapsmatch”, om det är för en turnering 

markerar du ”Turnering”. 

2. Fyll i de uppgifter angående matchen/turneringen. 

3. Välj ett eller flera datum. 

2.1.4 Övrig information 

1. Om du har någon övrig information som du vill att 

administratören ska veta om fyller du i den i fältet 

”Övrig information”. 

2. Om det är en turnering så kan du bifoga en fil med 

ett spelschema eller en adress till en internetsida 

där det finns spelscheman. 

3. Tryck sedan på ”Spara”. 

4. Du kommer då bli dirigerad till att betala din 

ansökning via ”PayEx”. 

5. När du har betalat så kommer administratören få ett mail. 

6. När administratörerna har hanterat ditt ärende så kommer du få ett mail med dokument till den adress du 

angav i kontaktuppgifterna. 



Tillståndsansökan - Användarhandledning  2017-09-01 

  
Sida 6 

 
  

 

3 Administratör 

När en förening har betalat en ansökning så kommer det ett mail till administratörerna i det distrikt som 

föreningen finns i. 

3.1 Granska ansökning 

1. Gå in via ”Tävling” => ”Matchansökningar” 

2. Sök upp den ansökning du vill behandla. 

3. Välj om ansökan är godkänd (”Tillstyrkes”) eller avslagen (”Avstyrkes”). 

4. Om du som distrikt godkänner den så kommer SIF få ett mail om att hantera ansökningen. 

5. Om distrikt och SIF godkänd ansökningen så går det ut ett mail till kontaktpersonen på ansökningen med 

dokument som styrker den godkända ansökningen. 

 

 


