
Instruktion hur du skapar konto och ansluter dig till vår klubb 

Länk till registrering: http://smoothcomp.com/sv 
Klicka på ”Skapa konto” 

Fyll i profilen, med fullständigt Namn, Födelsedatum och Nationalitet (Sverige = landet vi 
tävlar i)  

Efter ni skapat en profil måste denna kopplas till Judoklubben Budo, annars tillhör ni ingen 
klubb. Se nedan: 

Via dator: 
 

 

Via telefon: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsmoothcomp.com%2Fsv&data=04%7C01%7C%7C5f6126ee91704261014908d9f58bd5e5%7Cc047d5c1d2a6484dae6eec2bce85d023%7C0%7C0%7C637810804384521143%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TfCCdXM6kKJP7pX8K0BbkFCXJ7cWaI5gV8MtsYV9jCs%3D&reserved=0


Anslut dig direkt till Judoklubben Budo, det kan dröja en dag innan godkännande i systemet och 
du blir anslutet till Judoklubben Budo. 
 

Efter att du har blivit ansluten till Judoklubben Budo så kan du anmäla dig till tävlingar. Nedan 
finns en kort beskrivning hur du anmäler dig till en tävling: 

• Logga in i Smoothcomp 
• Klicka på ”Events” eller ”Tävlingar” eller använd länken nedan till Svenska 

Judoförbundets tävlingar: 
https://svenskjudo.smoothcomp.com/sv/federation/90/events/upcoming  

• Klicka på den tävlingen som ni önskar medverka på 
• Klicka på ”Anmäld dig här” 
• Klicka på ”Spara och fortsätt” 
• När anmodan om betalning uppstår, avbryt registreringen (då betalar JK Budo och 

skickar in alla anmälda senare) 
• Kontrollera i din viktklass att din anmälan gick igenom (Om det står ”ofullständig 

registrering” under din kategori och viktklass så är det RÄTT) 
• Klart! Du är nu anmäld och klubben skickar in samtligas anmälan och betalar 

startavgiften i en grupp. 

 
 
Länk till hjälpinstruktion från Svenska Judoförbundet om hur man skapar konto och 
ansluter sig till en klubb (Alltså samma som ovan):  
https://svenskjudo.smoothcomp.com/sv/federation/90/news/533 

Självklart gäller samma regler som alltid. 

1. Du får bara tävla om du har betalat medlems och träningsavgift till klubben. 
2. Prata med din tränare innan du anmäler dig, så du anmäler dig till en tävling som passar 

din kunskapsnivå. 
3. Du kan själv stryka dig innan sista anmälningsdatum utan extra kostnad. 
4. Om du avanmäler dig utan mycket god anledning, efter sista anmälningsdag, så får du 

stå för klubbens verkliga kostnader själv. 
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