TÄVLINGSLICENS 2014
Hej,
Här följer viktig information som föreningen behöver känna till angående tävlingslicensen.
Tävlingslicensen är obligatorisk för de som vill delta i tävlingar inom SvSF:s verksamhet.
Kostnaden för tävlingslicensen är 300 kronor för seniorer och 150 kronor för juniorer (född mellan
1994-1999). För yngre skyttar behövs inte licens. Skyttekort krävs för att kunna få tävlingslicens.
Skytten betalar sin avgift för tävlingslicens direkt till SvSF. Ni som förening har ansvar för att lägga in
era nya, samt ännu ej registrerade, medlemmars personuppgifter och skyttekortsnummer i IdrottOnline.
Vill ni som förening betala in tävlingslicenserna för era medlemmar finns även den möjligheten. Vid
föreningsinbetalning meddelas vilka personer inbetalningen avser (namn, IID-nummer, gren) till
SvSF:s kansli.
Samtliga licenslösare 2013 har erhållit ett brev med information om tävlingslicens 2014.
Tävlingsarrangörer kommer liksom tidigare kunna ta del av vem som har tävlingslicens, genom en
lista som varje vecka uppdateras och läggs ut på www.skyttesport.se.
Tävlingslicensmedlen går huvudsakligen tillbaka till respektive sektion.
ER UPPGIFT GENTEMOT ERA MEDLEMMAR
Era nya medlemmar registreras som vanligt i IdrottOnline. Utan detta kan inte skytten få tävlingslicens. Den senaste manualen för hur ni gör detta, finns på http://www1.idrottonline.se/Manualer/
klicka på manualen Medlemsregistret. När registreringen är klar får medlemmen ett IdrottsID (IIDnummer). Ni hittar detta nummer längst upp till höger när ni klickat på personens namn i medlemsregistret. Licenstagaren anger IID-nummer eller personnummer, gren (t ex pistol) och förening vid
betalning till bankgiro 834-7718. IID-nummer blir också detsamma som tävlingslicensnumret.
SVENSK SKYTTESPORT
Med tävlingslicensen erhåller skytten tidningen Svensk Skyttesport hem i brevlådan. Uppmuntra
gärna era medlemmar att ansöka om tävlingslicens omgående, på så sätt riskerar de inte att missa de
första numren av tidningen 2014.
FRÅGOR?
Hör av er till SvSF:s kansli på 08-699 63 70 eller office@skyttesport.se. Mer information finns att läsa
på www.skyttesport.se.

Tack för ert engagemang!
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