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Digitala licenskort via Cardskipper

Hur fungerar det? 
Alla medlemmar som ska ha licens, måste lägga till ett mobilnummer till deras idrotts id i Idrott Online 
(IOL), samt ladda ned appen Cardskipper (appen är gratis och finns både för Iphone och Android).  
Föreningen söker därefter licens som vanligt via IOL, och betalar licensen till SBF:s BG. När licensen 
sedan godkänns av SBF, så kommer den aktive att få ett sms med en kod så de kan aktivera deras 
licenskort i appen.  Licensen finns kvar i din app så länge licensen är giltig. Alltså, när en licensperiod 
avslutas, avslutas även licensen i appen. Om brottaren gör en övergång till en ny förening, så flyttar SBF 
licensen till den nya föreningen när övergången är klar och det ändras då även i din app. 
För de som saknar smartphone, så finns det möjlighet att skriva ut sin licens via 
www.member.cardskipper.se.  

Det finns möjlighet att registrera 2st telefonnummer på varje medlem i IOL. Ni kan då välja att ange ett 

telefonnummer till klubbens ledare eller en förälder, utöver numret till den aktive, så får denna också 

ett sms med kod till appen. På det sättet kan ledaren ha alla aktiva i föreningens licenser i sitt digitala 

medlemskort (det är möjligt att ha flera licenser i samma app), eller om föräldern vill ha kortet på sin 

telefon. 

När ni lägger till telefonnumret i IOL, tänk då på att där det ska anges MOBIL så går sms:et till den aktive 

och när ni anger ARBETE går sms:et till klubbledare/förälder. 

Vid frågor om appen, kontakta supporten på Cardskipper 

Tel: +46 (0) 141 753090
Email: support@cardskipper.se

http://www.member.cardskipper.se/
mailto:Martin@impleoit.se
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Obligatoriskt 2018 

Fr.o.m. den 1/1 2018, så gäller denna licenshantering vid alla tävlingar som sanktionerats av SBF. 

Undantag är kvitto på betalning, som gäller 1 vecka fr.o.m. det datum när betalningen gjordes. Därefter 

är det ENDAST det digitala licenskortet som gäller som licensiering vid tävlingar (eller licenskort utskrivet 

från cardskipper.se)  

Ansökan licenser 2018 

Licenser för 2018 går att teckna fr.o.m. 1/12 2017.  Det är VIKITIGT att ni gör ansökan i IOL innan ni gör 

betalningen. Tänk även på att ange på betalningen vem det avser. Om ni gör en betalning för fler 

licenser än ni kan skriva på betalningen, skicka då ett mail till mig där ni anger vilka betalningen avser.  

På betalningen refererar ni då till mailet ni skickat, ange även datum då mailet är skickat, ex ”Licenser 

Arboga AK, se mail 2017-xx-xx. 

Nytt för i år är att licenser som tecknas fr.o.m. 1/12 2017 gäller året ut 2017 samt hela 2018. 

 

Hör av er om ni har några frågor eller funderingar! 

 

Hälsningar,  

Lotta Samuelsson 

Förbundskoordinator Svenska Brottningsförbundet 

Tel: 08-699 63 23 

Email: lotta.samuelsson@swedewrestling.se 
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