
Guide för att skapa egen medlemsinloggning i MyClub 

Varje medlem eller registrerad anhörig kan skapa inloggning till ”Mina sidor”. Här finns fem flikar 

som ni kan ha nytta av. 

 

1. Gruppmedlemmar: Här finns kontaktuppgifter till medlemmar i de grupper som ert barn 

deltar eller har deltagit i. Härifrån kan man också direkt skicka ett mejl. Inget kan redigeras. 

 

2. Medlemsuppgifter: Här finns basuppgifter på medlemmen i en flik och på kontaktpersoner i 

en annan flik. Dessa uppgifter kan redigeras och ska i fortsättningen uppdateras av er själva. 

 

3. Fakturor: Här ser ni status på de fakturor som klubben skickar. Ni kan också ladda ner 

fakturan för t.ex. en utskrift. Inget kan redigeras. 

 

4. Kalender: Här visas de aktiviteter som pågår för medlemmen. Om kallelser används kan man 

klicka på aktiviteten och få upp samma bild som finns i mejlkallelsen. Här kan man även 

ändra sitt svarsalternativ och lägga till en kommentar. Under denna flik kan man även 

prenumerera på medlemmens aktiviteter om man vill särskilja det från en eventuell 

prenumeration på laget/gruppen. 

 

5. En ikon där klubben eller lagledningen lägger upp dokument som bara berör medlemmen. 

 

Gör så här  

 

1. Gå till följande adress: https://www.myclub.se/ 

2. Klicka på ”Medlemsregister” se nedan bild 

 

 
 

https://www.myclub.se/


3. Första gången behöver du skapa ett konto, se nedan bild.  Följande gånger loggar du in med 

dina uppgifter. 

 

4. Skapa nu ditt konto genom att fylla i den e-postadress som du tidigare angett till klubben och 

ett valt lösenord med minst 8 tecken, bekräfta lösenordet igen och klicka på ”Skapa konto”. 

Du kommer nu få ett mejl till e-postadressen du angav, i det mejlet ska du bekräfta att det är 

din e-postadress. När du bekräftat loggas du direkt in i systemet. Du kan därefter logga in 

genom att följa proceduren i punkt 3 och använda knappen ”Medlemsregister” i 

huvudmenyn (p2). 

5. Ett tips är att man sparar den inloggade sidan i sin Browser då går det snabbare att logga in. 

6. Byte av lösenord sker under inställningar på din namnflik längst till höger i den svarta 

huvudmenyn. 

Lycka till  


