Serieanmälan i iBIS för säsongen 2019/2020
Logga in i iBIS föreningsklient.
https://ibis.innebandy.se/Ibisforeningklient/Login/Login.aspx
Byt säsong
Byt säsong genom att trycka på ”Säsongen 2018/2019” längst upp till vänster, välj
2019/2020.

Anmäla lag till seriespel 2019/2020
Tryck Arkiv längst upp till vänster, sedan ”Startsida förening”.

Tryck på fliken ”Lag”. Här presenteras föreningens föreslagna lag till kommande säsong.

Anmäla lag
Tryck ”Grön bock”, ”Rött kryss” eller ”Önskar byte”.

Vid ”Grön Bock”, så anmäls laget och en dialogruta presenteras där föreningen ges
möjlighet att lämna en kommentar, tryck ”Avbryt” för att inte lämna kommentar. Laget är
nu anmält till nästkommande säsong och presenteras i vyn nedan.
Vid ”Rött kryss” avanmälslaget från seriespel och en dialogruta presenteras där föreningen
ges möjlighet att lämna en kommentar, tryck ”Avbryt” för att inte lämna kommentar”.
Laget är nu INTE anmält till nästkommande säsong och presenteras i vyn nedan.
Vid ”Önskar byte” ombeds ni skriva en kommentar om varför ni vill spela i en annan serie.
Detta följs upp med ett separat mail eller telefonsamtal till Stockholms
Innebandyförbund.
Identifiera lag
Det är möjligt att identifiera laget närmre genom att trycka på den orangea texten under
sorteringen av ”Lag”. Välj önskad flik för att undersöka laget närmre, tex trupp, personer,
tävlingar (om man bockar i rutan Visa även lagengagemang från tidigare säsonger så kan
man se vilka tävlingar laget spelat i genom åren).

Anmäla NYA lag till seriespel säsongen 2019/2020
Tryck på ”Förening” högst upp till vänster, sedan fliken ”Lag” och avslutningsvis ”Nytt lag”.

Döp laget, välj ålderskategori (Barn 0-11år = Blå lag, Ungdom 12-16år = Röda lag,
Senior/junior = Senior/juniorlag), välj lagklass, välj kön.
Tryck ”Spara”.

Tryck på fliken ”Tävlingar”, ”Ny anmälan”, en dialogruta presentera, tryck ”OK”.

Det skapade laget väljs per automatik.
Gör följande val: ”Tävlingskategori”, välj önskad ”Hemmaplan & Reservhall”, tryck ”Spara”.

Nu är laget anmält till seriespel säsongen 2019/2020.
Avslutningsvis
Gå igenom listan med anmälda/icke anmälda lag för att dubbelkolla att er anmälan ser
korrekt ut. Det går inte att göra några förändringar i iBIS när ni anmält/avanmält lag,
eventuella förändringar får ni ta med Stockholms Innebandyförbunds kansli. När ni är
nöjda så är er serieanmälan klar.
Tack och välkomna till seriespelet säsongen 2019/2020.

