
LOGGA IN PÅ INDTA 

1. Gå till Indta.se 
2. Välj idrott = Svenska Islandshästförbundet 
3. klicka på logga in 
4.  klicka på "Jag har glömt mitt lösenord/Jag är ny användare" längst ner på sidan 
5. ange epost 
6. Om det är flera personer som är registrerade på samma e-post visas en ruta där man 

uppmanas skriva personnummer till den person som behöver nytt lösenord.  
7. Det skickats nu ett mail till din e-post med en länk, som du skall använda för att skapa 

ett nytt lösenord. 
8. Klicka på länken ELLER kopiera länken till webbläsare. Läs mailet noga. 
9. Logga in med personnummer och lösenord 
10. Du är nu inloggad i IndTA 
11. Genom att klicka på ditt namn (på listen i överkant till höger) kommer du in på din 

profil.  
12. I din profil kan du skriva ut medlemskort i SIF, se vilka tävlingar du är anmäld till, köpa 

licens, byta lösenord mm. 
13. Uppdatera profilen med de hästar du tänkt delta med på tävling. Genom att skriva in 

hästens hela registreringsnummer (inklusive nationalitetsbokstäverna t ex SE för en 
svenskfödd häst), så söks den automatiskt upp i World Fengur. Registreringsnumret 
hittar du i hästens pass.  

 
ANMÄLAN TILL TÄVLING 

1. Gå in i tävlingskalendern 
2. Välj tävling och klicka in dig på den 
3. Klicka på gröna rutan ”Anmäl dig” 
4. Logga in 
5. Fyll i alla dina uppgifter, klicka på den häst du ska delta med och vilka grenar/klasser 

och varv du vill rida. 
6. Längst ner står vilken avgift du ska betala in till Austurs BG 
7. Klicka på ”Slutför anmälan”. Klart! 

 
ÖVRIGT: 
IdrottOnline (IOL) och IndTA är sammankopplade. Systemen synkroniseras ibland varje dag 
och ibland med längre mellanrum. 
 
OBS! Synkroniseringen sker MANUELLT på grund av att Riksidrottsförbundet (RF) inte tillåter 
att SIF har automatisk synkronisering, eftersom vi inte räknas som ett riktigt förbund. De 
andra anslutna förbunden har automatisk synkronisering. 
 
På grund av den manuella synkroniseringen kan man alltså inte räkna med att en i IOL 
nyligen uppdaterad e-post omgående kommer att fungera i IndTA – det kan ta ett par dagar 
om man har ”oflyt”……. 
 
Vanligaste orsakerna till inloggningsproblem. 

1. Man försöker logga in sig med en annan e-post än den som är registrerad i IOL 
2. Det är flera personer registrerade med samma e-post (t ex en familj) 


