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1 Inledning 
Svenska Skyttesportförbundets Utbildningsportal lanserades den 16:e december 2019.  
Här samlas Svenska Skyttesportförbundets digitala utbildningar och gör dem mer 
lättillgängliga när det är möjligt att göra dem över internet. 
 
På hemsidan finns samlad information om Utbildningsportalen: 
https://www.skyttesport.se/Utbildning/omsvsfsutbildningsportal/ 
 
Utbildningsportalen hittas på: utbildning.skyttesport.se 
För att komma igång med utbildningarna krävs ett eget konto som är registrerat med ditt 
IdrottsID (IID-nummer), se kapitel 2 Inloggning. 
 
För tillfället finns följande utbildningar i Utbildningsportalen: 

• Skyttekort 
Skyttekortet är en grundläggande skytteutbildning för våra medlemmar som är 
obligatorisk för att kunna köpa tävlingslicens. Skyttekortet kan tas i grenarna: 

o Field Target 
o Kpist 
o Gevär 
o Lerduva 
o Pistol (Tillkommer även praktiskt kompetensprov) 
o Viltmål 

• Introduktion 
Introduktionsutbildningarna riktar sig till nya föreningsmedlemmar som är helt nya 
inom skyttesporten eller befintliga medlemmar som är nyfikna på andra sektioner eller 
grenar. För tillfället finns följande delar: 

o Ny inom Svenska Skyttesportförbundet 
o Banskjutning Korthåll/50m och Gevär 6,5/300m (Gevärssektionen) 
o Luftgevär (Gevärssektionen) 
o Lerduvesektionen 

Fler grenspecifika delar läggs till allteftersom de blir klara. 
• Steg 1 – Ledare 

Steg 1 - Ledare är det första steget i SvSF:s ledar- och tränarstruktur och riktar sig till 
alla som har ett ledaruppdrag. För tillfället finns följande delar: 

o Allmän del 
o Field Target 
o Lerduva 

Fler grenspecifika delar läggs till allteftersom de blir klara. 
 
Utbildningsportalen använder ett system som heter Moodle. Detta är en utbildningsplattform 
som användas av läroverk, mestadels universitet, över hela världen.  
Mer information finns att läsa på www.moodle.org 
  

https://www.skyttesport.se/Utbildning/omsvsfsutbildningsportal/
http://utbildning.skyttesport.se/
http://utbildning.skyttesport.se/
file://online32/GemDocs/SF38/GemensamSF38/Allm%C3%A4nt/Utbildning/Utbildningsportalen/Dokument/www.moodle.org
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2 Inloggning 
För att komma åt utbildningarna i SvSF:s Utbildningsportalen krävs det att: 

• Du är medlem i en förening och inlagd i medlemsregistret i IdrottOnline, på så sätt får 
du ett IID-nummer (IdrottsID). 

• Registrera dig i Utbildningsportalen genom att skapa ett eget konto, vid registreringen 
av kontot behöver du ange ditt IID-nummer.  

• Logga sedan in på ditt konto. 

2.1 IID-nummer  
Alla som är inlagda i föreningens medlemsregister med fullständigt personnummer 
(IdrottOnline) för en förening som är ansluten till Riksidrottsförbundet tilldelas ett unikt IID-
nummer (IdrottsID). IID-nummer består av: IID + 8 st. siffror, totalt 11 tecken (t.ex. 
IID12345678). 
 
Ditt IID-nummer krävs för att kansliet ska kunna registrera dina genomförda 
utbildningar, därför måste detta anges vid registreringen när du skapar ditt konto i 
Utbildningsportalen. 
 
Om du inte kan ditt IID-nummer kan du få fram det på flera olika sätt:  

• IID-numret kan ses i Tävlingskalendern (se manualen för Tävlingskalendern om hur 
du loggar in första gången): 

o Gå in på Tävlingskalendern och välj ”Logga in” i menyn upp till höger: 

 
o På inloggningssidan anger du dina inloggningsuppgifter och klickar på ”Logga 

in”. 
o Klicka på ditt namn uppe till höger och därefter fliken ”Medlemskort”, ditt 

IID-nummer är angivet på medlemskortet.  

 
o I Tävlingskalendern kan du även köpa din tävlingslicens efter 

Skyttekortsutbildningen, se manualen för Tävlingskalendern om hur du köper 
din Tävlingslicens. 

https://www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/tavlingsverksamhet/svsfs-tavlingskalender-2.0/manual-tavlingskalendern-skyttesport.pdf
https://www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/tavlingsverksamhet/svsfs-tavlingskalender-2.0/manual-tavlingskalendern-skyttesport.pdf
http://www.indta.se/
https://www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/tavlingsverksamhet/svsfs-tavlingskalender-2.0/manual-tavlingskalendern-skyttesport.pdf
https://www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/tavlingsverksamhet/svsfs-tavlingskalender-2.0/manual-tavlingskalendern-skyttesport.pdf
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o Du kan också betala din tävlingslicens med Swish: 123 404 05 15, ange ditt 
IID-nummer eller personnummer samt den sektion du löser tävlingslicens för 
(Gevär, Lerduva, Pistol eller Viltmål). 

• Kontakta föreningens administratör i IdrottOnline (medlemsregistret) som kan se alla 
medlemmars IID-nummer. 

• Kontakta Svenska Skyttesportförbundet på 08-699 63 70 eller office@skyttesport.se 
så kan vi ta fram ditt IID-nummer åt dig. 

När du är inloggad på ditt konto i Utbildningsportalen kan du ändra alla uppgifter utom IID-
nummer då detta är låst. Skulle det bli fel IID-nummer vid registreringen behöver du kontakta 
Svenska Skyttesportförbundet som kan justera detta. 

2.2 Skapa konto 
1. För att skapa ett konto klickar du på ”Skapa konto” längs ner på sidan. 

 
2. Fyll i dina uppgifter i formuläret och klicka på ”Skapa konto”. 

Du bestämmer själv ditt lösenord, minst 6 tecken. 
Viktigt att du anger ditt IID-nummer (IdrottsID), se kapitel 2.1 IID-nummer. 

mailto:office@skyttesport.se
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3. När kontot skapats meddelas att ett mail har skickats till din registrerade e-postadress 

med instruktioner om hur registreringen slutförs. 

 
 

4. Klicka på länken i mailet för att aktivera kontot. 
Hos vissa e-posttjänster går det inte går att klicka på länken av säkerhetsskäl, kopiera 
då istället adressen och klistra in i adressrutan i din webbläsare för att aktivera kontot. 
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5. När du går in på länken aktiveras kontot och registreringen är klar, klicka på ”Fortsätt” 
så loggas du in i Utbildningsportalen och kan påbörja utbildningarna. 

 

2.3 Inloggning 
Om du redan har ett konto loggar du in genom att ange det användarnamn och lösenord som 
valts och klickar sedan på ”Logga in”. 

 

2.4 Glömt användarnamn och/eller lösenord 
1. Om du har glömt ditt användarnamn och/eller lösenord ska du klicka på ”Har du glömt 

ditt användarnamn och/eller lösenord?”. 

 
 

2. På nästa sida kan du söka på ditt användarnamn eller din e-postadress, klicka därefter 
på ”Sök”.  
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Om uppgiften finns registrerad i SvSF:s Utbildningsportal kommer ett mail skickas till 
den registrerade e-postadressen med instruktioner om hur du går vidare. 

 
 

3. I mailet står det vilket konto återställningen gäller samt att det finns en länk för byte 
av lösenord (länken är endast giltig i 30 minuter). 
Om du inte kan klicka på länken, kopiera den och klistra in i adressfältet i din 
webbläsare. 

 
 

4. När du går in på länken öppnas sidan i din webbläsare, ange det nya lösenordet, minst 
6 tecken, samt repetera det och klicka sedan på ”Spara ändringar”.  
Du loggas därefter in på ditt konto. 
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3 Min sida 
När du loggar in kommer du först till ”Min sida”.  
Vid första inloggningen möts du här av en guidad tur som förklarar de olika delarna av ”Min 
sida”. 

 
Klicka på ”Nästa” för att få de olika delarna förklarade, du kan även klicka på ”Avsluta den 
guidade turen” för att avbryta den direkt. 
Du kan närsomhelst se den guidade turen igen genom att återställa den längst ner på sidan. 

 

3.1 Senast besökta utbildningar 
I ”Senast besökta utbildningar” ser du som sagt de utbildningar som senast besöktes, genom 
att klicka på någon av dem kommer du direkt till utbildningen. 

 

3.2 Översikt utbildningar 
I ”Översikt utbildningar” visas alla utbildningar som du är registrerad på samt hur många % 
av utbildningen som är avklarad. Utbildningarna kan sorteras på det sätt som passar dig bäst. 
Även här kan du gå direkt till utbildningen genom att klicka på den. 

3.3 Senaste nytt 
I ”Senaste nytt” kan man läsa om nyheter och förändringar som gjorts i Utbildningsportalen. 
Det kan t.ex. handla om nya funktioner eller utbildningar som lagts till eller förändringar av 
rutiner.  
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Klicka på en nyhet för att läsa mer om den: 

 

3.4 Inloggande användare 

3.5 Senaste märken 
Efter varje genomförd utbildning tilldelas du ett märke som bevis, alla dina märken från 
avklarade utbildningar samlas i din profil och de senaste visas under ”Mina senaste märken”. 

 

3.6 Notiser 
I menyraden upp till höger finns en ikon för notiser som berör dig i Utbildningsportalen, t.ex. 
när du är klar med en Utbildning och tilldelas ett nytt märke. 

 
 
Genom att klicka på ikonen för du upp en lista över dina senaste notiser, klicka på notisen för 
att gå in på den och läsa hela meddelandet. 
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Om du klickar på kugghjulet kan du ändra dina inställningar för vad som ska visas bland dina 
notiser. 

 
 

3.7 Redigera min profil 
Om du behöver ändra dina kontaktuppgifter som ditt konto är registrerat med görs detta under 
”Redigera profil”, du hittar dit genom att: 
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4 Utbildningar 

4.1 Registrera dig till en utbildning 
1. För att påbörja en ny utbildning väljer du ”Utbildningar” i menyn till vänster: 

 
 

2. På följande sida får du välja vilken kategori av utbildningar du vill gå vidare till. 
3. När du valt kategori förklaras förutsättningarna för utbildningarna, upplägget kan 

variera mellan de olika kategorierna. Vanligast är att en utbildning består av flera delar 
där man t.ex. måste göra del 1 innan man kan gå vidare till del 2.  

 
4.  
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b. Om utbildningen består av flera delar och det krävs att de görs i rätt ordning 
blir du informerad om vilken del du behöver göra först: 

 
När den föregående delen är genomförd blir du automatiskt registrerad till 
nästa del/delar. 

c. Om du redan har åtkomst till utbildningen kommer du direkt in till den. 

4.2 Utbildningens upplägg 
När du kommer in i utbildning kommer du först till utbildnings huvudsida, även här får du en 
guidad tur första gången du går in. Den guidade turen förklarar de olika delarna i 
utbildningen. 

Du kan närsomhelst se den guidade turen igen genom att återställa den längst ner på sidan. 

 
Utbildningens huvudsida är uppdelad i olika sektioner, de vanligaste sektionerna som 
återkommer är: Inledning, Utbildningen, Utvärdering, Kursintyg och Kompletterande 
material/Utbildningsmaterial och hjälpmedel. 
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4.2.1 Inledning 
Överst är inledningen, här finns kort information om utbildningens upplägg och hur du 
kommer igång. 

 

4.2.2 Utbildningen 
Nästa sektion är själva utbildningen, i detta fall ”Skyttekort – Gevär”. 
Du börjar genom att läsa ”Säkerhet, vapen och ammunition”, alla andra delar i utbildningen är 
låsta.  

Efter att du har läst klart kapitlet öppnas nästa steg upp och du får svara på frågor på kapitlet 
som just lästs. När du klarat poänggränsen för att bli godkänd öppnas nästa kapitel upp. På det 
sättet fortsätter det ner del för del tills hela utbildningen är avklarad. 

 
För mer information detaljerad information om de olika stegen i en utbildning, se 4.3 Gå en 
utbildning. 
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4.2.3 Utvärdering 
Efter att utbildningen är genomförd är du välkommen att delta i en utvärdering om hur den 
upplevdes. 

 
Utvärderingen består av ett fåtal frågor och tar endast någon minut att besvara, vi uppskattar 
alla svar då de hjälper oss att förbättra utbildningarna och upplägget i Utbildningsportalen. 
Alla svar är helt anonyma! 

4.2.4 Kursintyg 
Beroende på utbildningens upplägg skickas kursintyget till dig på olika sätt. 

Introduktionsutbildning 
Kursintyget skickas automatiskt till din registrerade e-postadress när utbildningen är klar.  

Skyttekortsutbildning 

När du är klar med utbildningen och kansliet registrerat detta skickas ett bekräftelsemail med 
kursintyget till dig, mailet skickas till den e-postadress som finns registrerad i föreningens 
medlemsregister (IdrottOnline). 

Steg 1 – Ledare 
Kursintyget skickas automatiskt till din registrerade e-postadress när utbildningen är klar.  

 

4.2.5 Kompletterande material / Utbildningsmaterial och hjälpmedel 
Under sektionen för kompletterande material eller utbildningsmaterial och hjälpmedel samlas 
dokument och länkar som är relevanta och förekommer i utbildningen. 
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4.3 Gå en utbildning 
Här förklaras de olika stegen i utbildningen lite närmare. 

4.3.1 Utbildningens innehåll (kapitlen) 
När man börjar läsa kapitlen, i detta fall ”Kapitel 1 – Var befinner jag mig?”, är detta en 
typisk vy: 

 
1. Ljuduppspelaren – All text har lästs in och kan lyssnas på genom ljuduppspelaren 

överst på sidan. 
2. Navigationsknapparna – Genom knapparna kan man välja att gå framåt eller bakåt 

mellan sidorna i utbildningen. 
3. Fortskridningsrad – Raden visar hur många procent av kapitlet som har lästs igenom. 
4. ”Hoppa till..”-menyn – I menyn kan man välja att hoppa direkt till olika delar i 

utbildningen som är öppna för dig.  
5. Nästa del – Länken går till nästa del av utbildningen som är öppen för dig. 

Vissa sidor innehåller bilder och filmklipp som kompletterar texten. 
 
Sista sidan i ett kapitel är en bekräftelse på att denna del nu är avklarad: 

 
1. Visa kapitlet igen – Här kan man välja att läsa kapitlet igen från början. 
2. Gå till: *nästa del* – Här finns en direktlänk till nästa del i utbildningen, i detta fall 

”Frågor på Kapitel 1 – Var befinner jag mig?”. 
3. Tillbaka till Skyttekort – Grundutbildning – Här går man tillbaka till utbildnings 

huvudsida och kan välja att gå vidare till nästa del som nu öppnats upp. 
4. ”Hoppa till..”-menyn – I menyn finns nu även nästa del som öppnats upp efter att 

Kapitel 1 gåtts igenom. 
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5. Nästa del – Länken har nu ändrats till ”Frågor på Kapitel 1 – Var befinner jag mig?” 
då detta är nästa del i utbildningen som nu öppnats upp. 

Man kan alltid använda menyn till vänster för att komma tillbaka till utbildningens huvudsida 
eller andra delar av Utbildningsportalen: 

 

4.3.1.1 Pausa utbildningen 
Du kan närsomhelst pausa utbildningen och logga ut för att sedan återkomma och återuppta 
utbildningen precis där den lämnades. 
När du går in på ett kapitel som redan påbörjats får du en fråga om du vill fortsätta där du 
lämnade eller om du vill börja om från början. 

 

4.3.2 Frågor 
Frågorna är en kontroll för att visa att du tagit del av den information som gåtts igenom i 
utbildningen, antalet frågor och hur många rätt som krävs kan variera mellan olika kapitel och 
utbildningar. 

4.3.2.1 Information om frågorna 
Innan man får besvara frågorna kommer en sida med kort information: 

 
1. Information – Här är en kort beskrivning om frågorna, t.ex. hur många frågor som 

ska besvaras, hur många rätt som krävs och vad du kommer vidare till när frågorna 
klarats. 

2. ”Metod för bedömning/betygsättning:” – Information om vilken bedömningsmetod 
som används för frågorna.  
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”Högsta betyg” innebär att även om man svarar på frågorna flera gånger räknas bara 
det försök som hade flest antal rätt/högsta betyg. 

3. ”Gå till frågorna” – Klicka på knappen för att gå vidare till frågorna. 

4.3.2.2 Frågorna 
Frågornas utformning varierar, de vanligast är dock frågor med flera svarsalternativ och där 
ett svar är rätt, se exempel: 

 
1. Ljuduppspelaren – Även frågorna har en ljuduppspelare där frågan och 

svarsalternativen läses upp. (Vissa utbildningar saknar ljuduppspelning). 
2. Frågan – Här står själva frågan. 
3. Svarsalternativen – De olika svarsalternativen listas upp här. 
4. ”Rensa mitt svar” – Med denna rensas ditt valda svarsalternativ bort. 
5. ”Skicka in svar” – Klicka på knappen för att skicka in dina svar och få dem rättade. 

 
När du skickat in dina svar kommer sidan för efterhandsgranskning av svaren, längst upp på 
sidan är en sammanfattning av hur det gick: 

 
Under Återkoppling står det om man klarade frågorna och kan gå vidare i utbildningen eller 
om du behöver göra ett nytt försök på frågorna. 
Under sammanfattningen får du även en återkoppling för varje fråga: 

 
Genom ”Avsluta efterhandsgranskning” kommer du tillbaka till sidan med information om 
frågorna och ser en sammanfattning av dina tidigare försök. 
För att gå vidare i utbildningen kan du antingen välja nästa del i ”Hoppa till..”-menyn, klicka 
vidare till nästa del genom länken ner till höger, ”Kapitel 2 – Hur jag bör uppträda”, eller 
gå tillbaka till utbildningens huvudsida i menyn till vänster. 
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Ej klarat frågorna 
Skulle du inte klara kraven för att bli godkänd på frågorna klickar du på ”Avsluta 
efterhandsgranskning” för att komma tillbaka till sidan med information om frågorna, här står 
även en sammanfattning av de tidigare försöken: 

 
Klicka på ”Gör om testet” för att försöka igen. 

4.4 Skyttekortsutbildningar 
Skyttekortet är en grundläggande skytteutbildning för medlemmar i SvSF och obligatorisk för 
att du ska kunna köpa en tävlingslicens och därmed kunna delta i tävlingar. 

4.4.1 Krav för att bli godkänd 
För att bli godkänd på en Skyttekortsutbildning måste du gå igenom samtliga kapitel och 
svara rätt på alla frågor. Om du svarar fel på någon fråga blir du inte underkänd utan får göra 
ett nytt försök på frågorna för kapitlet, dock kan nya frågor slumpas fram åt dig. 

4.4.1.1 Skyttekort – Pistol 
För examination av Pistolskyttekortet också ett praktiskt kompetensprov, även om teoretiska 
delen görs i Utbildningsportalen. Skytten väljer själv om det teoretiska provet ska göras 
digitalt eller i pappersformat tillsammans med en examinator.  

Det praktiska provet utförs tillsammans med en examinator som sedan rapporterar in till 
kansliet när provet är godkänt. 

Skyttekortet godkänns först när kansliet mottagit godkända prov för både teoretiska och 
praktiska delen. 
 
Du som önskar ha tävlingslicens i pistol behöver inte ta SvSF:s Skyttekort om du redan har 
Pistolskyttekort via Svenska Pistolskytteförbundet. Men vi behöver se att du har Skyttekortet 
så skicka därför en bild av kortet till oss via mail eller post, i samband med att du ansöker om 
tävlingslicens. 
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4.4.2 Avklarad Skyttekortsutbildning 
Efter att utbildningen är klar registrerar kansliet den genomförda utbildningen. När 
registreringen är klar skickas ett bekräftelsemail tillsammans med kursintyget till dig på den 
e-postadress som finns registrerad i föreningens medlemsregister (IdrottOnline). I mailet 
finns även instruktioner om hur du kan köpa din tävlingslicens via SvSF:s tävlingskalender. 
 
Nu kan du köpa din tävlingslicens och börja tävla inom SvSF:s tävlingsgrenar! 
Läs mer på SvSF:s hemsida om tävlingslicensen och hur du köper den. 

4.4.3 Ingen kostnad 
När du väljer att gå en Skyttekortsutbildning via Utbildningsportalen är den kostnadsfri, till 
skillnad från de fysiska utbildningarna med en examinator som kostar 50 kr.  
Önskar du även ett fysiskt Skyttekort kostar detta fortfarande 50 kr att beställa, beställningen 
görs i tävlingskalendern. 

4.5 Introduktionsutbildningar 
Introduktionsutbildningarna är frivilliga och riktar sig till nya föreningsmedlemmar som är 
helt nya inom skyttesporten eller som ”intern reklam” till befintliga medlemmar som vill lära 
sig mer om andra sektioner och grenar. 

En introduktionsutbildning består av två delar: 

• Del 1: Ny inom Svenska Skyttesportförbundet 
Den första delen är gemensam för alla sektioner och måste genomföras innan man kan 
gå vidare och välja sektionsspecifik del. 

• Del 2: Gren-/sektionsspecifik del 
Den andra delen är uppdelad på respektive sektion. 

Introduktionsutbildningarna kan skilja sig mellan varandra beroende på hur sektionerna har 
valt att lägga upp dem. 

4.5.1 Krav för att bli klar med utbildningen 
För att bli klar med utbildningen och få ett kursintyg krävs att du går igenom samtliga kapitel 
och svara rätt på alla frågor. Om du svarar fel på någon fråga får göra ett nytt försök, dock kan 
nya frågor slumpas fram åt dig. 
 

4.6 Ledar- och tränarutbildningar 

4.6.1 Steg 1 – Ledare 
Steg 1 - Ledare är det första steget i SvSF:s ledar- och tränarstruktur och riktar sig till alla 
som har ett ledaruppdrag, t.ex. styrelsemedlemmar, ledare vid träningar, tränare osv. Det är en 
grundutbildning och bör ses som en handbok eller uppslagsverk med hänvisningar till 
fördjupningar. 

En Steg 1-utbildning består av två delar: 

https://www.indta.se/
https://www.skyttesport.se/tavlingsverksamhet/tavlingslicens/
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• Steg 1 – Allmän del 
Den första delen är gemensam för alla sektioner och måste genomföras innan man kan 
gå vidare och välja grenspecifik del. 

• Steg 1 - Grenspecifik del 
Den andra delen är uppdelad på respektive gren/sektion. 

4.6.1.1 Krav för att bli klar med utbildningen 
För att bli klar med utbildningen och få ett kursintyg krävs att du går igenom samtliga kapitel 
och klarar poänggränsen på alla frågor. Om du inte klarar poänggränsen får du göra ett nytt 
försök, dock kan nya frågor slumpas fram åt dig. 
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5 Moodleappen 
Systemet Moodle som Utbildningsportalen använder sig av har även en egen app. Appen kan 
användas för att komma åt och gå utbildningar i Utbildningsportalen, dock är den något 
begränsad. Därför rekommenderas att Utbildningsportalen används via en dator. 
Svenska Skyttesportförbundet ger ingen support på appen och har begränsad möjlighet 
att ändra appens utformning. 

5.1 Ladda ner Moodleappen 
För att komma igång med Moodleappen behöver du först ladda ner den från antingen App 
Store och Google play, klicka här för att ladda hem appen. 
Appen hittas även genom SvSF:s Utbildningsportal, längst ner på sidan: 

 
 

5.2 Åtkomst och inloggning till SvSF:s Utbildningsportal 
1. Första gången appen startas behöver den kopplas till en utbildningssida som använder 

Moodle, skriv in adressen till SvSF:s Utbildningsportal: utbildning.skyttesport.se 
Klicka därefter på ”ANSLUT!” 

 
2. När du kopplat upp dig mot Utbildningsportalen kommer du till inloggningssidan, 

ange ditt användarnamn och lösenord och tryck sedan på ”LOGGA IN!” 

https://download.moodle.org/mobile?version=2019052002&lang=sv&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
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Längre ner på sidan kan du även skapa ett konto om du inte har gjort detta tidigare, se 
kapitel 2.1 Skapa konto 

3. När du loggat in kommer du först till Min sida och kan därifrån gå vidare till 
utbildningarna. 

5.3 Menyraden 
Längst ner finns menyraden med fyra st. olika ikoner som går till olika sidor/funktioner. I 
appen är dessa något förenklade jämfört med om Utbildningsportalen körs via en dator. För 
med information om dem se kapitel 3 Min sida. 
 

 
Min sida – här samlas dina påbörjade utbildningar 

 
Meddelanden – i denna funktion är det möjligt att skriva meddelanden till 
varandra. 

 
Notiser – här kan du se de notiser som berör dig. 

 
Inställningar – på denna sidan kan du t.ex. gå in på din profil, ändra 
inställningar för appen och logga ut från sidan. 

5.4 Registrera dig till en utbildning 
1. För att gå till en utbildning trycker du på ”Utbildningar” högst upp på sidan.  
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2. Välj den kategori av utbildningar du önskar gå till. 
3. Här kan du läsa information om utbildningarna, scrolla ner på sidan och gå in på 

”Tillgängliga utbildningar”. 

 
4. Här kan du välja bland utbildningarna. 
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5. När du valt den utbildning du vill gå klickar du på ”Registrera mig” för att gå vidare 

till utbildningen. 
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5.5 Gå en utbildning 
Utbildningarna har samma upplägg som när du går den via en dator, för mer information se 
kapitel 4.2 Utbildningens upplägg 
 
Det fungerar på samma sätt att gå en utbildning via appen som via datorn, du kan läsa och 
lyssna på innehållet och även se filmklipp i de fall det finns inlagt. Frågorna och rättningen är 
även de på samma sätt. 

   

5.5.1 Pausa utbildningen 
Du kan närsomhelst pausa utbildningen och logga ut för att sedan återkomma och återuppta 
utbildningen precis där den lämnades, oberoende på om du växlar mellan att gå utbildningen 
via en dator eller via appen. 
När du går in på ett kapitel som redan påbörjats får du en fråga om du vill fortsätta där du 
lämnade eller om du vill börja om från början. 
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6 Support 
På hemsidan har vi samlat vanliga frågor och svar om Utbildningsportalen. 
 
Om du behöver hjälp eller har några frågor kan du alltid kontakta Svenska 
Skyttesportförbundet på: 08 – 699 63 70 eller office@skyttesport.se. 

https://www.skyttesport.se/Utbildning/omsvsfsutbildningsportal/vanligafragorochsvaromutbildningsportalen/
mailto:office@skyttesport.se
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