Pressmeddelande 17 maj 2021

Riksidrottsförbundet digitaliserar idrottsrörelsen med Freja eID
Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man tecknat ett återförsäljaravtal med
Riksidrottsförbundet för användning av e-legitimationen Freja eID. I samband med detta tecknas
också avtal med Svenska Innebandyförbundet för e-legitimering av 25 000 ledare och domare i ett
första steg.
2018 tecknades ett första avtal med Riksidrottsförbundet avseende e-legitimering till den digitala
tjänsten IdrottOnline. Det nya avtalet handlar om att göra det enkelt för de 70 medlemsförbunden
att teckna egna avtal och integrera med Freja eID via Riksidrottsförbundet. Först ut av
medlemsförbunden är Svenska Innebandyförbundet.
Filip Bergljung, Digital Project Manager, Riksidrottsförbundet kommenterar:
”Återförsäljaravtalet möjliggör för oss på Riksidrottsförbundet att erbjuda våra förbund en säkrare
och modernare hantering av digitala identiteter. Det tar oss även ett steg i riktningen mot att kunna
erbjuda en gemensam identitetslösning inom idrottsrörelsen och dess ekosystem. Detta kommer att
ge våra medlemmar en mer sömlös användarupplevelse och på sikt bidra till bättre datakvalitet.”
Thomas K:h Andersson, IT-ansvarig Svenska Innebandyförbundet kommenterar:
”Utifrån användarnas önskemål arbetar vi löpande med att utveckla tjänster och funktioner i vårt
verksamhetssystem iBIS. Det har funnits en efterfrågan på en förenklad inloggning bland ledare,
tränare och domare och därför är vi nu glada över att kunna presentera denna lösning till säsongen
2021/22.”
Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
”Likt allt annat i samhället digitaliseras även idrottsvärlden och föreningslivet. Och i takt med att det
uppstår digitala interaktioner där värdefull data hanteras – från personuppgifter till ekonomisk
information – uppstår ett behov av säkert identifierade användare som kan dela data med
samtycke.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Telefon: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se
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