
Ansökan för Cupsanktion i iBIS 
Sök och hitta sanktionerade cuper i hela Sverige eller ansök om cupsanktion om föreningen ska arrangera en cup 

eller turneringar själv. Allt hittar du i iBIS. 

• Läs förutsättningarna och era skyldigheter som arrangör på www.innebandy.se/cup 

Förening 
Cuper finns under fliken Förening och är öppen för alla användare i iBIS. Vill föreningen ansöka om en cupsanktion 

måste den dock skickas in av ordförande, kassör eller person med rollen Firmatecknare i föreningen. 

Sök och hitta cuper 

 

 

• Alla användare i föreningen kan söka efter cuper. 

• Använd filtren i Sök efter cup för att för att hitta en cup som passar. 

• Använd ”Sök i tabell” om ni vill filtrera sökresultatet ytterligare. 

• Klicka på Cupnamnet för att läsa mer om cupen 

• Klicka på ”Visa klasser” för att de vilka klasser cupen har. 

• Klicka på ”hemsida” för att komma direkt till cupens hemsida och deras regler och anmälningsformulär mm. 

 

Ansök om cupsanktion 

• Klicka på fliken ”Hantera cupsanktion”. 

OBS! Glöm inte att läsa vilka skyldighet föreningen har för att arrangera en cup eller turnering. Läs på 

www.innebandy.se/cup 

Cupsanktionsansökningar kan ha statusen: 

1. Ej inskickade 

2. Väntar på beslut 

3. Godkänd 

4. Avslagen 

Vid statusförändringar så meddelas föreningen eller förbundet via den officiella e-post. 

http://www.innebandy.se/cup
http://www.innebandy.se/cup


 

• Under fliken ”Hantera cupsanktion” finns tidigare ansökningar och möjlighet att skapa ny. 

• Klicka på ”Skapa ny cupsanktionsansökan”. 

• Alla uppgifter i ansökan går att ändra fram tills att den har skickats in.  

 

• Fyll i alla grunduppgifter som behövs för cupen.  

• Spara och börja skapa klasser. 

 

• Klicka på ”Lägg till ny klass” 

 

 



• Fyll i uppgifterna för varje unik klass/nivå. 

• Ange maxålder i nivån om ni använder nivåer istället för åldersklasser. 

• Spara klassen. 

• Klicka på ”Lägg till ny klass” för att lägga till fler klasser/nivåer. 

 

 

• Läs förutsättningarna och era skyldigheter som arrangör på www.innebandy.se/cup 

• Intyga om att ni har förstått, har ni frågor kontakta ert förbund. 

 

Skicka in ansökan 
Alla uppgifter i ansökan går att ändra fram tills att den har skickats in. Därefter är dom låsta. 

Ordförande, kassören eller person med rollen ”Firmatecknare” i förening måste skicka in ansökan.  

 

Beräkna kostnaden och betala cupsanktionen 
När förbundet tagit emot cupsanktionen kontaktar dom er och berättar hur mycket ni ska betala i sanktionsavgift.  

När betalningen kommit fram till förbundet godkänner dom cupsanktionsansökan och i samma stund visas den för 

alla föreningar i hela Sverige. 

Den preliminära kostanden går att beräkna manuellt på www.innebandy.se/cup 
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