TÄVLINGSLICENS ELLER MOTIONSLICENS?
Tävlingslicens kostar 450 kr och gäller kalenderår. Förutom möjligheten att delta i sanktionerade

tävlingar innebär licensen att spelarens resultat registreras för beräkning av Tennisrating. I licensen
ingår en olycksfallsförsäkring. Licensen gäller spelare 13 år och äldre. Denna licens behöver du om du
vill delta i ex Sundbybergsspelen eller Sundbybergs Veteran Cup eller andra tävlingar ordnade av
andra klubbar.
Motionslicens Den kostnadsfria motionslicensen kan användas för tävlingsklasser som spelas
utanför systemet för Svensk Tennisrating. Det ingår ingen olycksfallsförsäkring i motionslicensen. För
att delta i våra interna tävlingar i klubben, ex Klubbmästerskap och Hanssons Kanna räcker det med
att du skaffar dig en motionslicens som är gratis.
Klicka på bifogade länk så finns här möjlighet att förnya befintlig tävlings-/motionslicens eller
skaffa sig någon av licenserna om du aldrig haft det tidigare.

https://www.tennis.se/tavlingar/att-tavla/borja-tavla/ (obs bläddra ned lite på sidan för att komma
till nedanstående bild)

När du valt att gå in på Tävling online eller Skaffa licens här kommer du till nedanstående bild. Du
väljer att klicka på Login uppe till höger på bilden.

Du kommer då till nästa bild som ser ut så här.

Du som redan har ett konto på tennis.se, loggar in med ditt inloggningsnamn och lösenord. Har du
glömt ditt lösenord klickar du på ”glömt lösenord” så får du ett mail där du kan välja nytt lösenord.
Saknar du konto väljer du att registrera dig genom att välja registrera dig i den blå rutan.
Du som redan har ett konto kan hoppa till sid 4.

På nästa bild väljer du att godkänna villkoren och klicka på nästa.

Du kommer till din profil där du väljer att lägga in dina personuppgifter.

Du som redan har ett konto loggar in och följer instruktionerna på nedanstående bild.
Välj licens/licensavgift genom att klicka på ditt namn uppe till höger när du är inloggad.

Du väljer att lägga till licensperiod. Du väljer för våra interna tävlingar motionslicensen som heter
motionär kategori 4 och är gratis, period samt Sundbybergs TK som klubb och sparar.

Nu kan du gå in och anmäla dig till exempelvis Hanssons Kanna 2019.

Gå in under tävlingar och välj Hanssons Kanna 2019 eller klicka på nedanstående länk och klicka här
för onlineanmälan.
https://svtf.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=FBCF4817-1807-4025-9BD4A98C7B099120

Skrolla ner till rubriken Klasser. Välj Hanssons Kanna 2019 150,00 kr. Klicka sedan på spara.

Du kommer nu till nästa bild där du betalar anmälningsavgiften

Klart! Nu är du anmäld och har betalt avgiften för tävlingen.

LYCKA TILL!

