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My Club guide 

      Om du använder dator 

För att lägga in en händelse (match/träning) i kalendern. 
1. Logga in och klicka på ”Medlemsregister” i menyn. 

2. Klicka på ”Kalender” symbolen menyn under huvudmenyn och därefter på den blå knappen 
som heter ”Ny aktivitet”. 

3. Fyll i titel (t.ex träning), datum och om aktiviteten är återkommande eller inte. 

4. Fyll i samlingstid och plats på aktiviteten. 

5. Under beskrivning beskriver du aktiviteten. Jag brukar använda mig av denna mall när jag 
skickar ut kallelser till matcher: 
 
NÄR: (lördagen den 11e mars) 
SAMLING: (7.45 Lidingö Stadshus) 
MATCHSTART: (09.00) 
PLATS: (Torvalla träningshall) 
SERIE: (Flickor röd lätt södra) 
MATCHTID: (3*15 min) 

Glöm ej: Matchtröja, glasögon, shorts, matchstrumpor, vattenflaska, skor och klubba 

Svara innan onsdag, alla ändringar som sker efter det meddelas genom sms till (NAMN). 

6. Klicka sedan på SKAPA. 

För att skicka iväg en kallelse till en aktivitet. 
1. Gå till ”Kalendern”. Där får du upp alla aktiviteter som du har lagt in. 

2. Klicka på ”VÄLJ” för den aktivitet som du vill kalla spelare till. 

3. Klicka på den blå knappen ”KALLA FLER/FÄRRE” och kryssa i de spelare som du vill kalla 
och därefter på ”SPARA” 

4. För att skicka iväg kallelsen direkt går du till fliken som heter ”KALLELSER” och klickar på 
knappen ”SKICKA INBJUDAN” och därefter ”SKICKA TILL ALLA”. Då skickas inbjudan 
garanterat iväg direkt. Annars skickas den iväg beroende på kallelseinställningar. 

För att ändra en aktivitet/ kallelseinställningar 
1. Gå till ”Kalendern”. Där får du upp alla aktiviteter som du har lagt in. 

2. Klicka på ”VÄLJ” för den aktivitet som du vill kalla spelare till. 

3. Klicka på fliken ”GENERELL”. Där kan du ändra kallelsens innehåll om det skulle behövas 
samt ställa in inställningarna för kallelsen om du bläddrar längre ner. 
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För att skicka iväg ett mail 
1. Klicka på fliken ”MEDLEMSREGISTER” 

2. Klicka på fliken ”MEDLEMMAR” 

3. Markera de medlemmar som du vill skicka ett mail till 

4. Därefter klicka du på den lilla brevikonen bredvid sökrutan som finns ganska högt upp på 
sidan. 

5. Fyll i allting och därefter på ”SKICKA”. 

För att registrera närvaro 
1. Gå till ”KALENDERN” och klicka ”VÄLJ” för den aktivitet som du vill rapportera närvaro 
på. 

2. Klicka på fliken som heter ”DELTAGARLISTA” och därefter på den blå knappen 
”REGISTRERA FLER/FÄRRE” 

3. Kryssa i alla som deltog och sen på ”SPARA”. 

 

Lägga upp en nyhet på hemsidan 

1. Klicka på fliken ”HEMSIDA” i huvudmenyn. 

2. Klicka sedan på ”NYHETER” och därefter ”NY NYHET”. 

3. Fyll i rubrik, när den ska publiceras och en ingress (sammanfattning). Innehåll och sedan 
författare. Klicka sedan på ”SPARA”.  

4. För att lägga till en bild klickar du sedan på ”NY BILD” och laddar sedan upp filen och klickar 
därefter på ”SPARA”.  
 

Lägga till ny medlem 

1. Klicka på ”MEDLEMSREGISTER” och sedan på ”REGISTRERA NY MEDLEM”  

2. Fyll i alla uppgifter och klicka på ”REGISTRERA” 
 

Ta bort medlemmar 

1. Klicka på ”MEDLEMSREGISTER” och bocka i den/de medlemmar som du vill ta bort. 

2. Klicka sedan på den röda papperskorgen i högra hörnet. 


