
MyClub - Ny IT-plattform

OV Helsingborg har nu valt ny 
samarbetspartner vad gäller 
klubbens framtida IT-plattform. 
Från den 1 januari är MyClub 
OV:s leverantör och system-
partner. OV har under en längre 
tid i klubben jobbat med 
parallella system och register, 
vilket skapat extraarbete. I 
höstas i samband med att 
CUMAP meddelade att vårt 
befintliga system skulle läggas 
ner togs ett beslut att handla upp ett heltäckande nytt system.

Implementeringen har påbörjats och under januari och februari kommer alla lag att 
successivt börja använda MyClub. Den stora vinsten med det nya systemet är att vi 
får en tydligare struktur och heltäckande kommunikationskanal med klubbens alla 
medlemmar. Vidare underlättas all närvarorapportering och medlemsfakturering för 
kansliet.

Implementeringen av MyClub kommer ske i olika steg.
Steg 1: Register, alla lag har tillgång till sin sida och börjar lägga in träningar/
matcher i kalendern, matchkallelser etc.
Steg 2: Nya lagsidor och ny klubbsida, kommer rullas ut under feb/mars

OV:s nya hemsida: https://ovhelsingborg.myclub.se

Med hälsning från OV Helsingborg

 
För OV F05 kommer detta innebära att allt för vårt lag och hela OV kommer att skötas från ett 
ställe, vilket säkert kommer bli väldigt bra. Då vårt lag använt oss av svenskalag.se kommer ni 
troligtvis uppleva denna nya sida som ganska lik.
Ny lagsida: https://ovhelsingborg.myclub.se/f05

Alla föräldrar kommer få inbjudan till inloggning i MyClub. Se till att logga in så snabbt som möjligt. 
Plocka först bort er kalenderprenumeration från svenskalag.se, lägg därefter till prenumeration från 
MyClub-kalendern. Lagsidan på MyClub är uppdaterad och all viktig information ni behöver finns 
nu på denna nya sidan. Från den 27 februari skickas alla kallelser endast från den nya MyClub-
sidan. Den 1 april stängs F05:s svenskalag-sida ner, så information kan därefter ej längre hämtas 
där.

Dessvärre finns i nuläget ingen vanlig app (men det ska komma) utan enbart web-app, vilket i 
korthet är en hemsida som är mobilanpassad (man får tex inte notiser när en ny kallelse är 
skickad…). Kontakta någon av tränarna eller lagföräldrarna vid frågor.

Hälsningar från tränarna & lagföräldrarna OV F05

Michael Schwarz 0768-98 55 02 Paula Larkander 0703-19 95 05
Patrik Larsson 0703-20 10 93 Petra Thulin 0703-77 17 08
Håkan Liljekvist 0733-55 22 47
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