
IRMA - startsida

Byt språk

Logga in



Inloggning

• Användarnamn = licensnummer

• Lösenord vid första 
inloggningen:

– Fyra sista tecknen i 
personsignum eller

– Födelsedatum i formatet 
ddmmåå

– Annars kontakta administratör

• Vet du inte ditt licensnummer? 
Sök på ditt namn genom att välja 
”Tarkista lisenssinumero”.

• Har du inget licensnummer? 
Registrera dig genom att välja 
”Registrera dig”.



Personuppgifter
• Vid första inloggningen:

– Kontrollera dina personuppgifter (emitnummer!)

– Ändra ditt lösenord!

1. Välj 

”Användarinformation”

2. Välj ”Redigera 

användare”



• Ändra dina uppgifter:

Välj ”Spara”

Välj språk

Välj ”Byt 

lösenord”

Kontrollera dina 

personuppgifter:

-Emitnummer

OBS! Sidan går att 

scrolla neråt.



Byt lösenord

Skriv in ditt gamla 

lösenord

och det nya 2 ggr

Välj ”Byt 

lösenord”



Anmäl till tävling

1. Välj ”Officiell 

tävlingskalender”

2. Välj ”Anmäl dig” 

för den tävling du vill 

anmäla dig till.

Välj 

”Rapportera 

stafettvillighet” 

då du vill delta i 

en stafett.



Välj ”Anmäl dig” för att 

lägga till anmälning.

”Visa anmälningar” visar 

föreningens anmälningar.

”Iloittautumisraportit” visar de 

anmälningar som redan skickats in 

till arrangören, även från andra 

föreningar.

Välj ”Redigera 

anmälningar” då du vill 

ändra på en anmälning.



Välj endera 

”Anmälning av dig själv” eller 

”Anmälning av andra”

Föreningens administratör måste kryssa i vem som får anmäla övriga 

föreningsmedlemmar så att föreningen betalar. 

Kontakta administratorn för att få rätt att anmäla andra än dig själv.

Det går att anmäla andra utan denna rättighet, men då måste man själv 

betala anmälningen genast via internetbanken. 



1. Välj 

klass

2. Vid flera dagars 

tävling: Kryssa i 

vilka dagar 

anmälningen gäller.

Om du vill välja olika 

klasser för olika 

dagar: Välj ”Daglig”

Vill du anmäla 

fler personer, 

välj ”Anmälning 

av andra”

3. När du lagt till 

alla anmälningar, 

välj ”Fortsätt”

Då du har valt ”Anmälning av dig själv” 

läggs ditt namn till i listan.



Då du har valt ”Daglig” väljer du 

här klass skilt för varje dag.

Välj ”Spara 

daglig-val”

Har du valt 

”Anmälning av 

andra” skriv då in 

sökkriterier här, t.ex. 

Namn eller 

licensnummer.

1. Välj ”Sök”

2. Välj en person 

ur listan.

3. Välj ”Välj”



När du har lagt till alla personer du 

vill anmäla och valt fortsätt kommer 

denna lista upp:

1. Kryssa i 

”Föreningen 

betalar”

2. Välj ”Godkänn 

anmälningar”

Här har föreningarna olika förfaringssätt men om:

Föreningen betalar inte för orienteringsveckorna, 

dessa måste man betala själva via internetbank då 

man väljer ”Godkänn anmälningar”.



Anmäl till stafett

1. Välj ”Rapportera 

stafettvillighet”

2. Välj ”Sök 

användare” 3. Välj klass

4. Välj ”Spara”

För att radera eller ändra 

stafettanmälning: 

-Välj person ur listan

- Välj ”Redigera stafettvillighet”



Licens
1. Välj: ”Inlös 

licenser”

2. Välj ”Lägg till”
3. Då du lagt till alla personer vars 

licens du vill betala, välj ”Inlös licens”.

Licenserna skall betalas via internetbank då man väljer ”Inlös licens”. För att 

detta skall lyckas måste personsignumet i ”Användarinformation” vara samma 

som den till vem internetbankkontot är kopplat.



Övriga tips

• FÖRÄLDRAR: Föräldrar som inte tävlar själva, 

men skall anmäla sina barn, kan logga in i 

barnens namn. Men det rekommenderas att 

dessa registrerar sig själva. Detta eftersom 

personsignumet kontrolleras då betalningar görs 

via internetbanken (inlösning av licens eller 

betalning av orienteringsvecka).

• Om du ofta anmäler samma personer (andra än 

dig själv) lönar det sig att lägga till dessa 

personer i ”Orienteringsvänner”.



Hjälp

• Anvisningar på finska finns på SSLs 
hemsida: www.suunnistusliitto.fi > IRMA-
ohjeet (i menyn till vänster)

• Kontakta i första hand Suunnistusliittos
IRMA-ansvariga. I annat fall kan FSO:s 
personal hjälpa till vid behov:

fso@idrott.fi

• Föreningen har egna administratörer:

http://www.suunnistusliitto.fi/


IRMA/FSO

• FSO tackar Ann-Sofie Sundelin för ett fint 

arbete

• IRMA är nytt program och de här 

direktiven uppdateras vid behov


