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INSTRUKTION:
1. Fyll i registreringskortet/-en 
fullständigt. Alla fält är obliga-
toriska.
2. Kontrollera uppgifterna 
noga (särskilt stavning och 
personnummer).
3. Spara filen som .pdf.
4. Skicka in certifikatsbeställ-
ningen via e-post till kansliet 
(certifikat@ssdf.se). Bifoga ev 
digitala fotografier (alternativt 
skicka in dem via vanlig post) 
samt utbildningsrapport. Fak-
turan skickas till föreningen 
om inget annat anges.
5. När registreringskorten 
inkommit till kansliet kontrol-
leras din instruktörsbehörighet, 
medlemskap etc. 
6. Kansliet skickar (efter 
kontroll) en bekräftelse på att 
registeringskortet/-en är mot-
tagna samt meddelar att det/
de är godkända eller om något 
ej är godkänt. Bekräftelsen 
skickas till den e-postadress 
som du har angett till kansliet 
(dvs den e-postadress som 
finns angiven i förbundets 
medlemsprogram) och inte till 
den e-postadress som regist-
reringskorten skickades ifrån.
7. Om du får bekräftelse angå-
ende registeringskort som du 
ej har utfärdat/skickat måste 
du kontakta kansliet omgå-
ende!
8. Kansliet skriver ut registe-
ringskorten på rätt papper, till-
verkar certifikaten och skickar 
dem till certifierande instruktör.

FOTOGRAFIER:
1. Foton ska vara av passfoto-
typ, dvs visa ansikte, hals och 
lite av axlarna mot enfärgad, 
ljus bakgrund. Foton med väx-
ter, tegelväggar, husfasader, 
naturvyer godkänns inte som 
certifikatsfoton. 
2. Digitala foton ska döpas till 
elevens personnummer. På 
pappersfoton skrivs person-
nummer på baksidan.
3. Digitala foton ska ha upp-
lösning på minst 150 dpi (om 
de scannas in; minst 300 dpi). 
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