
REGISTRERA SIG TILL SVENSKA 

JUDOFÖRBUNDETS NYA TÄVLINGSSYSTEM 

 

För att få vara med på tävlingar från och med hösten 2021 behöver varje blivande deltagare 

skapa ett konto hos Smoothcomp samt koppla sig till Varbergs Judoklubb. 

 

STEG 1 – SKAPA KONTO 

• Gå in http://smoothcomp.com/sv 

 

• Klicka på Skapa konto 

 

• Fyll sedan i alla de uppgifter som efterfrågas. Om det gäller ett barn som inte har en 

mailadress så kan målsman registrera ett konto. Därefter kan ytterligare en profil 

skapas som familjemedlem. Om så är fallet – läs mer på STEG 4, därefter Klicka på 

”Skapa konto”. 

 

• Läs igenom handlingarna ”Terms of service Agreement” och tryck på grön knapp för 

att godkänna (om du accepterar villkoren). 

 

• Gå sedan in i din mailbox och bekräfta din mailadress. 

 

• När du bekräftat din e-postadress så är ditt konto skapat 

 

STEG 2 – REDIGERA PROFIL/INSTÄLLNINGAR 

• När du är inloggad - Klicka på ditt namn uppe till höger, så skapas en rullist – klicka 

sedan på ”Inställningar”.  

o Fyll i: 

▪ Nationalitet 

▪ Födelsedatum 

▪ Kön 

▪ Språk 

▪ Bälte/erfarenheter 

o Valfritt fyll i: 

▪ Telefon 

▪ Adress 

▪ Postkod 

▪ Ort 

▪ Län 

▪ Bosättningsland 

▪ OM du vill att din profil skall vara offentlig eller ”gömd”. 

▪ OM du vill lägga till en profilbild eller omslagsfoto. 

 

• Klicka på ”Spara ändringar” 

http://smoothcomp.com/sv


STEG 3 – KOPPLA ANVÄNDARE TILL VARBERGS JUDOKLUBB 

• Nu skall vi koppla din användare till Varbergs Judoklubb. 

 

• I menyn – klicka på ”Community” så menyn öppnas och klicka därefter på ”Klubbar” 

 

• Sök upp Varbergs judoklubb 

 

• Klicka på texten ”Varbergs Judoklubb”  

och därefter ”Bli klubbmedlem”. 

 

• När någon ”manager” har godkänt din ansökan kan du anmäla dig till en tävling.  

 

STEG 4 – LÄGG TILL NY PROFIL ELLER FAMILJEMEDLEM 

• Klicka på ditt namn uppe till höger så menyn öppnas – klicka längst ner på ”Hantera 

profiler”. 

 

• Välj ”Lägg till ny profil” 

 

• Välj ”Create a new profile” 

 

• Skriv in Förnamn och Efternamn 

 

• Acceptera villkoren 

 

• När NNs namn kommer upp så klicka på ”inställningar” och … 

o Fyll i: 

▪ Nationalitet 

▪ Födelsedatum 

▪ Kön 

▪ Språk 

▪ Bälte/erfarenheter 

o Valfritt fyll i: 

▪ Telefon 

▪ Adress 

▪ Postkod 

▪ Ort 

▪ Län 

▪ Bosättningsland 

▪ OM du vill att din profil skall vara offentlig eller ”gömd”. 

▪ OM du vill lägga till en profilbild eller omslagsfoto. 

  



STEG 5 – ANMÄLAN TILL TÄVLING 

• Klicka i menyn på ”Events” 

 

• Leta upp tävlingen i sökfältet och klicka in dig på evenemanget. 

 

• På högersidan kan du välja kategori/tävlingsklasser – klicka på ”Anmäl”. 

 

• Fyll i de uppgifter som arrangören vill ha ifyllt och klicka sedan på den klassen som är 

aktuell och klicka på ”Lägg till”. 

 

• Fyll i bältesfärg/grad, kategori och vikt – klicka på ”Anmäl”. 

 

• Fyll i att du godkänner informationen från Smoothcomp.  

 

• När du kommer till betalning så gå vidare till du kommer till ”Betalsidan/Checka ut” – 

där klickar du på ”tillbaka”. Varbergs Judoklubb kommer i samband med 

slutregistreringen betala tävlingsavgiften. 

 

 

 

 

 

 

Får du svårigheter att anmäla till tävling 

Maila till info@vjk.nu 

 

 

mailto:info@vjk.nu

