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5. Planned Program Content (PPC) och musikfiler 
Åkare/lag/par som deltar i klubbtävling och/eller A-tävling ska skicka med Planned Program Content. 

Förening som har rollen tillgång till IndTA samt rollegenskapen ”Anmäla till tävling” kan administrera 

föreningens åkares/lags/pars PPC i IndTA. PPC medföljer då anmälan till tävling. Ändring i PPC kan 

göras i IndTA fram tills tävlingen stängs för anmälan. 

5.1 Lägg till/administrera PPC 
1. Logga in i IndTA 

2. Välj fliken ”Administration” 

3. Välj ”PPC” i menyn 

 

4. Välj ”PPC Singel” om det är en singelåkares PPC som ska administreras. För att administrera PPC för 

synkro och par måste först ett lag skapas. Se manualen ”Skapa lag och anmäla till tävling – Synkro, par 

och isdans” för anmälan och hantering av lag. 

5. Börja fylla i namnet, IID eller personnummer på åkaren vars PPC ska administreras. Välj åkare. 
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6. Välj vilket program som PPC gäller. Förvalet är fliken ”Kortprogram”. Om åkaren endast har 

friåkningsprogram ska fliken ”Friåkning” väljas. 

 

7. Fyll i åkarens tekniska element med hjälp av drop down-listan. Det är första kolumnen som ska 

användas. Kolumn 2 och 3 används endast för hoppkombinationer och -sekvenser. 

 
8. PPC kan redigeras när som helst utan att det är aktuellt att anmäla åkaren till tävling. Om åkaren är 

anmäld till tävling kan PPC redigeras i IndTA fram till sista anmälningsdag för att ändringarna ska följa 

med till den tävlingen. Klicka på de tre (3) lodräta strecken för att redigera element, lägga till eller ta 

bort rader. Du kan flytta element genom att dra i symbolerna med vågräta streck längst till vänster. 

9. För fler rader välj ”Lägg till flera rader” 
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10. Spara PPC. Observera att varje flik måste sparas separat. 

 

 

5.2 Musikinformation 

I IndTA kan musikinformation anges för varje tävlingsprogram med titel och kompositör. Tränarens 

och koreografens namn kan också anges. Kontrollera i tävlingsinbjudan om arrangören begär in 

informationen. Se bild ovan. Glöm inte att spara när uppgifterna är ifyllda. 

 

5.3 Musikfiler 

I IndTA finns också under samma flik som PPC hantering för uppladdning av musikfiler om arrangören 

anger att musikåtergivning ska ske elektroniskt. Kontrollera tävlingsinbjudan. Musikfil för kortprogram 

laddas upp på sidan för kortprogram och för friåkning under fliken för friåkning.  
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5.3.1 Uppladdning av musikfiler (mp3) 

Kontrollera först att ni är på rätt PPC (Kortprogram respektive Friåkning) eftersom musiken kopplas till 

respektive PPC. Observera att formatet på musikfilen måste vara mp3 och storleken max 10 MB. 

Klicka på knappen ”Välj fil”. Då öppnas en dialogruta där musikfilen kan bläddras fram från enheten. 
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Musiken laddas upp till IndTA och en liten musikspelare visas när det är klart. 

Ni kan kontrollera att det är rätt musik och att den är spelbar genom att trycka på play-knappen. 

Skulle det vara fel musik, kan ni ta bort filen från IndTA genom att klicka på soptunnan. 

 

Spara PPC och musik, genom att klicka på Spara-knappen. 

 


