LICENSINFORMATION 2019/2020

Registrering av licens!
Alla spelare som ska ha licens måste registreras i medlemsregistret i
föreningens IdrottOnline, senast dagen innan licensregistrering sker
Licenser registreras i Profixio FX
Det är obligatoriskt för alla som spelar någon form av tävling eller seriespel, representerande en förening
ansluten till Svenska Bordtennisförbundet, att inneha en giltig spelarlicens för att få delta.
Det finns två licenstyper, en nationell licens kallad A-licens och en distriktslicens kallad D-licens.
A-licens delas åldersmässigt in i barn, ungdom, senior och pensionär med olika licensavgifter.
A-licens ger möjlighet att delta i hela SBTF: s tävlingsverksamhet inklusive distriktsarrangemang.
D-licens kan lösas av alla åldrar och ger möjlighet att delta i distriktstävlingar inom det egna distriktet.
För seriespel ger D-licens möjlighet att delta i serier för ungdom och pensionärer.
Medlem som ska anmälas för licens ska först registreras i föreningens medlemsregister, med
fullständigt personnummer, i IdrottOnline. Samma dag är det möjligt att registrera licens i Profixio
FX.
Manual för medlemsregister finns på vår hemsida www.svenskbordtennis.com eller www.idrottonline.se
Manual för licensering i Profixio FX finns på vår hemsida www.svenskbordtennis.com.
Profixio FX är Svenska Bordtennisförbundets tävlingsadministrativa system där föreningarna registrerar
spelarnas licenser. Inloggning till Profixio FX har skickats från SBTF till alla föreningar som har en giltig
e-postadress registrerad i IdrottOnline. Adress till inloggnings sida är: www.profixio.com/fx
Följande licensavgifter har av SBTF:s förbundsmöte beslutats gälla för säsongen 2019-2020
A-licens, för deltagande i nationell tävling samt senior och veteranserie:

650: - för seniorer
400: - för ungdom
400: - för ålderspensionärer
200: - för barn
D-licens, för deltagande i distriktstävling (inom eget distrikt), ungdoms- eller pensionärsserie: 100: - för
alla åldrar.
Åldersindelning A-licens/licensavgift
Senior
Födda 1956-1998
U20 födda 1999-2001
Ungdom

Barn

HJ/DJ 17 födda 2002 eller senare
P/F 16 födda 2003 eller senare
P/F 15 födda 2004 eller senare
P/F 14 födda 2005 eller senare
P/F 13 födda 2006 eller senare
P/F 12 födda 2007 eller senare

P/F 11 födda 2008 eller senare
P/F 10 födda 2009 eller senare
osv.
Ålderspensionärer Födda 1955 eller tidigare

650: 650: 400: 400: 400: 400: 400: 400: 200: 200: 400: -

Faktura på anmälda licenser skickas till föreningen (normalt görs det i december och juni).

Med hänvisning till GDPR, dataskyddsförodningen (gällande per 2018-05-25), vill vi upplysa om följande:
Med spelare förstås den som licenserar sig för förening ansluten till SBTF. Genom licenseringen är
spelaren även licensierad i SBTF, samt försäkrad i Folksam. Genom att licensera samtycker spelaren till att
hans eller hennes personuppgifter registreras i SBTF: s dataregister för att SBTF skall kunna sköta sin
verksamhet. De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, telefon, e-postadress
och spelarkategori. Spelaren samtycker också till att vissa av personuppgifterna offentliggörs, oavsett
mediaform, inom ramen för av SBTF sanktionerad verksamhet, samt att personuppgifter lämnas vidare till
SBTF: s samarbetspartners.
Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende
förbundets behandling av dina personuppgifter. SBTF ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en
kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får
SBTF ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och
rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Det åligger varje förening att upplysa spelarna om det ovanstående.

OBS! I licensavgiften ingår olycksfallsförsäkring, upplysningar lämnas av Svenska
Bordtennisförbundet.
Utdrag ur tävlingsreglerna:
§ 7. Licens
För att få deltaga i SBTF: s tävlingsverksamhet skall spelaren inneha giltig tävlingslicens. Det finns två licenstyper,
A-licens och D-licens. A-licensen ger rätt att delta i hela SBTF: s tävlingsverksamhet. D-licensen ger enbart rätt
att delta i distriktstävlingar inom det egna distriktet, samt i distriktets ungdoms- och pensionärs serier.
Ansvaret att licens finns åvilar den förening spelaren representerar.
Spelaren skall vara medlem i den förening för vilken han har licens.
Utdrag ur SBTF:s stadgar:
§ 41. Medlemmar i förening
Medlemmen har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen registrerar och på annat sätt behandlar
medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens verksamhet, offentliggörs
oavsett framställningsform, t.ex. på föreningens hemsida, som även tillhandahålls föreningens
samarbetspartners.

