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Inledning 
 

IFK Viksjö har sedan en tid tillbaka använt MyClub som hemsida och medlemsregister. En utbildning i 

användandet av MyClub har erbjudits årligen för klubbens ledare. MyClub har även en egen 

supportersida med FAQ, denna upplevs som bristfällig för att den till mestadels är i form av text och 

innehåller väldigt lite bilder. Eftersom kansliet, trots den årliga utbildningen och MyClubs egna 

supportersida, får in en hel del frågor om MyClub av nya användare upplevs det befintliga materialet 

som otillräcklig. Därför är nu denna manual skriven för ledarna inom föreningen. Här kan du hitta en 

genomgång av de grundläggande funktionerna i MyClub. IFK Viksjö hoppas att ledarna med denna 

manual ska förstå och använda MyClubs funktioner på ett enklare sätt än tidigare.  



Inloggning till MyClub  
 

1. Gå in på IFK Viksjös hemsida: www.ifkviksjo.se.  

 

2. Tryck på inloggninssymbolen som finns på den övre, högra kanten av hemsidan, inringad i 

bilden nedan. 

 

3. Nu syns en menyrad, välj alternativet ”Logga in”.  

 

4. Ange dina inloggningsuppgifter och tryck på den blåa knappen som säger ”Logga in”. 

 

 

 

 

 

http://www.ifkviksjo.se/


5. Nu kommer du tillbaka till föreningens hemsida, denna gång inloggad. Tryck ännu en gång på 

symbolen på den övre, högra kanten av sidan., nu är den istället formad som en gubbe. Välj 

det alternativet du vill komma åt. För hantering av medlemmar väljer du ”Medlemsregister”, 

vill du administrera ert lags hemsida väljer du ”Hemsida”. Önskar du ändra dina egna 

kontouppgifter väljer du ”Inställningar”. 

 

  



Hantera medlemmar 
 

För att komma åt hantering av medlemmarna i laget väljer du alternativet ”Medlemsregister” vid 

inloggning. Om du redan är inloggad sedan tidigare kan du enkelt navigera dig till medlemsregistret 

genom att klicka på knappen ”Medlemsregister” som finns i det svarta menyvalet på sidan. När du 

väl kommit in i medlemsregistret trycker du på ”Medlemmar” som hittas i det vita menyvalet. 

 

Nu har du fått upp en lista med samtliga medlemmar i ert lag: 

 

Vitmarkerad medlem innebär att denna är en spelare, blåmarkerad betyder att medlemmen har en 

ledarroll i laget. 

Registrera ny spelare 
 

1. Välj alternativet ”Registrera ny medlem”. 

 

2. Fyll i medlemmens uppgifter och klicka sedan på ”Registrera ny medlem”, som du finner 

längst ner på sidan.  

OBS! Tänk på att om e-posten som ni fått av medlemmen inte tillhör denna direkt så ska ni 

inte skriva i den här. Gå istället till rubriken ”Hantering av kontaktpersoner” för instruktioner. 

  



Hantering av kontaktpersoner 
 

1. Ändringar och addering av kontaktpersoner till medlemmarna måste ske efter att de är 

registrerade. När du är klar med registreringen av en ny medlem syns denna nu i 

medlemslistan. För att hantera medlemmens kontaktpersoner trycker du på ikonen under 

kolumnen ”ändra” (inringad i bilden). 

 

2. Klicka därefter på alternativet ”Kontakter”. 

 

3. Här kan du välja att ändra kontaktpersonernas uppgifter. 

 

4. Fyll i kontaktpersonens uppgifter och tryck på ”Uppdatera”. 

 



 

Skapa inloggningar 
 

1. För att administrera medlemsinloggningarna trycker du på gubben i menyvalet. 

 

2. För att komma åt medlemsinloggningarna trycker du på ”Medlemsadministratörer”. 

 

3. Här kan du nu se en lista över redan befintliga medlemsinloggningar. Önskar du ändra någon 

av dessa trycker du på knappen ”Ändra”, vill du ta bort en användare så utnyttjar du knappen 

”Radera”. För att skapa en ny inloggning trycker du på ”Bjud in användare” (inringad i bilden 

nedan). 

 



4. Nu får du upp två alternativ: ”Gruppadministratör” och ”Medlemsadministratör”. För att 

skapa en medlemsinloggning åt spelare och föräldrar väljer du alternativet 

”Medlemsadministratör”. Vill du istället skapa en ledarinloggning väljer du 

”Gruppadministratör”. En gruppadministratör har full behörighet att se och ändra alla 

uppgifter i gruppen och på gruppens hemsida, det har inte en medlemsadministratör. 

 

5. Nu är det bara att fylla i uppgifterna och avsluta genom att trycka på knappen ”Bjud in 

användare”. Detta gäller både adderandet av gruppadministratörer och 

medlemsadminstratörer. 

 

6. Den inbjudna personen får nu ett mejl skickat till sig med instruktioner för hur denna ska gå 

tillväga för att aktivera sin inloggning. 

  



Skapa grupperingar 
 

1. Tryck på knappen för inställningar. 

 

2. Välj menyvalet ”Gruppera”. 

 

3. Tryck på den blåa knappen ”Ny gruppering”. 

 

4. Fyll i ett gruppnamn och markera de medlemmar som ska ingå i grupperingen genom att 

trycka på den vita rutan som hittas innan medlemmarnas namn. Avsluta med att trycka på 

den blåa knappen ”Skapa” som hittas längst ner på sidan.

 

 



Filtrera på grupperingar 
 

1. Välj de grupperingarna du vill visa. 

 

 

2. Klicka på filtret ”Alla medlemmar” för att ta bort denna markering. Är en gruppering vald 

kommer den ha färgen blå, om den inte är vald visas den i vitt. 

 

 

3. För att uppdatera medlemslistan trycker du på den blåa knappen ”Filtrera på grupperingar”. 

Nu kommer en lista på de medlemmar som endast tillhör dina valda grupperingar att visas. 

 

 



Mejlutskick 
 

1. För att skicka mejl till medlemmar måste du först markera dem genom att trycka på den vita 

rutan i första kolumnen. Önskar du markera alla medlemmar i laget kan du klicka på den vita 

rutan som finns vid rubrikerna. 

 

2. När du valt de medlemmar du vill skicka mejlet till trycker på e-post ikonen. 

 

3. Nu skriver du det mejl du vill skicka ut till de markerade medlemmarna och trycker på 

knappen ”Skicka”. 

 



Redigera uppgifter i efterhand 
 

1. För att redigera en medlems uppgifter i efterhand trycker du på den blåa ikonen under 

kolumnen ”ändra” som tillhör den medlem du önskar ändra (se bild nedan). 

 

2. Fyll i de nya uppgifterna och spara ändringarna genom att klicka på rutan ”Uppdatera” som 

finns längst ner på sidan. 

Hantera medlemmars bilder 
 

1. Tryck på alternativet ”Medlemsbilder”. 

 

2. Nu syns en lista på samtliga medlemmar. Finns det redan en eller flera bild/er på 

medlemmen så visas även denna. För att hantera bilderna, eller lägga till en ny bild på en 

medlem, trycker man på knappen ”Ändra” som hittas längst till höger. 

 



3. Nu visas de bilder som redan finns på medlemmen. Här kan man välja att radera bilden helt, 

ladda upp en ny bild och välja om bilden ska synas på er hemsida eller inte. 

 

  



Kalender 
 

Kalendern kommer du åt genom att först gå in i medlemsregistret, när du väl är inne i 

medlemsregistret trycker du på ”Kalender”. 

 

 

Skapa en ny aktivitet 
 

1. Tryck på den blåa knappen ”Ny aktivitet”. 

 

2. Här får du nu möjligheten att fylla i information om aktiviteten. Notera även att det går att 

välja om du vill upprepa aktiviteten eller inte, perfekt för träningar som är en återkommande 

aktivitet. 

 

3. När du är klar väljer du knappen ”Skapa”, eller något av de andra alternativen som passar det 

du vill göra när aktiviteten är skapad. 



Importera seriematcher 
1. Gå in på http://www.stff.se/foreningar/foreningsregister/?feid=8443 för att få fram 

föreningens alla lag. 

 

2. Scrolla ned och välj det lagets matcher ni vill importera, t.ex. ”F 12-5 (IFK Viksjö 1)”. 

 
 

3. Nu kommer du till spelprogrammet för den valda serien (i detta fall ”F12-5”). Välj det lag du 

är intresserad av (i detta fall ”IFK Viksjö 1”) 

 

http://www.stff.se/foreningar/foreningsregister/?feid=8443


 

4. Nu får du upp en sida med laginformation. Klicka på ”Alla matcher aktuell säsong”. 

 
 

5. Nu kopierar du den länkadressen som syns i din webbläsare högst upp, i detta fall. 

http://www.stff.se/foreningar/foreningsregister/?scr=teamresult&flid=235437. 

 
 

6. Gå tillbaka till kalendern i MyClub och välj ”Importera matcher”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.stff.se/foreningar/foreningsregister/?scr=teamresult&flid=235437


7. Nu kommer en sida som begär vissa inställningar, använd följande; 

Välj idrott = Fotboll 

Matchlängd = 1h (denna kan ändras om er matchlängd är annorlunda) 

Standardplats = Annan anläggning (importeringsfunktionen kommer automatiskt att ändra 

hemmamatcherna till Viksjövallen) 

URL = Länken som du kopierade i steg 5, t.ex. 

http://www.stff.se/foreningar/foreningsregister/?scr=teamresult&flid=235437 i detta fall 

Gruppnamn = Gruppens namn, t.ex. F07. 

När du fyllt i inställningarna avslutar du med att klicka på den blåa knappen ”Importera 

matcher” längst ner på sidan. 

 
 

8. Nu syns alla lagets matcher i er kalender! 

  

http://www.stff.se/foreningar/foreningsregister/?scr=teamresult&flid=235437


Använda kallelser 
 

1. Vill du använda kallelser för en aktivitet kan du kalla medlemmar till aktiviteten i efterhand, 

detta kräver inte att du vid aktivitetens skapande valt ”ja” under alternativet ”Använd 

kallelser”. Gå in på kalendern och hitta den aktiviteten du önskar i listan. Tryck sedan på 

knappen ”Välj”.  

 

2. Som standard hamnar du nu under fliken ”Kallelser”, gör du inte det måste du trycka på 

menyvalet ”Kallelser”. 

 

3. För att kalla medlemmar till aktiviteten väljer du att trycka på knappen ”Hantera kallade”. 

 

 

 

 



4. Nu får du möjlighet att markera de medlemmar du vill kalla, markera dessa och tryck sedan 

på knappen ”Spara” som finns längst ner på sidan. 

 

5. För att hantera kallelsen i efterhand följer du punkt 1–4 i denna rubrik. 

 

Redigera en redan skapad aktivitet 
 

1. Gå in på kalendern och hitta den aktiviteten du önskar i listan. Tryck sedan på knappen 

”Välj”.  

 

2. Välj alternativet ”Generell”. 

 

3. Nu har du möjlighet att redigera aktiviteten. Glöm inte att spara den nya informationen med 

den blåa knappen ”Uppdatera” längst ner på sidan! 

  



Låna in medlemmar från ett annat lag/grupp 
 

1. Gå in på kalendern och välj ”Inlånade medlemmar”. 

 

2. Sök efter den önskade medlemmens namn i sökrutan. 

 

3. Nu kommer medlemmen att komma som förslag, klicka på den önskade medlemmens namn 

och tryck sedan på den blåa knappen ”Lägg till medlem”. 

 

4. Du kan också välja att låna in medlemmar från en hel grupp, använd då alternativet ”Lägg till 

alla medlemmar från en grupp”, som du finner längst till höger. 

 

 

 



5. Nu kommer en rullista med samtliga grupper att synas. Välj den gruppens medlemmar du vill 

låna in. 

 

 

Registrera närvaro 
 

1. Gå in på kalendern och hitta den aktiviteten du önskar i listan. Tryck sedan på knappen 

”Välj”.  

 

2. Tryck sedan på menyvalet ”Deltagarlista”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Använd knappen ”Registrera fler/färre” 

 

4. Nu syns en lista på samtliga medlemmar i laget, markera de som varit med under aktiviteten 

och spara valet genom att trycka på den blåa knappen ”Spara” längst ner på sidan. 

 

  



Hemsidan 
 

För att komma åt hantering av lagets hemsida väljer du alternativet ”Hemsida” vid inloggning. Om du 

redan är inloggad sedan tidigare kan du enkelt navigera dig till medlemsregistret genom att klicka på 

knappen ”Hemsida” som finns i det svarta menyvalet på sidan.  

 

Administrera hemsidan 
 

1. För att skapa ett nytt menyval trycker du på knappen ”Nytt menyval”. 

 

2. Du får nu möjligheten att välja mellan olika alternativ, välj det som du önskar skapa. 

 



3. Tillvägagångssättet är olika beroende på vilket alternativ du gjort i steg 2. 

a. Har du valt att skapa en ny undermeny fyller du i namnet på denna och trycker på 

”Skapa”. 

 

b.  Valde du istället att skapa en ny sida fyller du i namnet på sidan och väljer om du vill 

offentliggöra den skapade sidan på er hemsida (alternativet ”Publicera”). Avsluta 

med knappen ”Skapa” när du är klar. 

 

 

c. Har du valt att skapa en direktlänk fyller du i uppgifterna för länken och avslutar med 

”Skapa”. 

 

 



4. För att radera en komponent från hemsidan utnyttjar du den röda knappen ”Radera”. Önskar 

du ändra på ordningen hos dina komponenter klickar du på den svarta symbolen och drar 

komponenten dit du önskar.  

 

5. Önskar du redigera en komponent klickar du på dess namn. 

 

 

Skapa och hantera nyheter 
 

1. Klicka på menyvalet ”Nyheter”. 

  



2. För att skapa en nyhet trycker du på ”Ny nyhet”. 

 

3. Nu får du flera rutor att fylla i. Du kan välja tid och datum för när inlägget ska publiceras på 

hemsida genom att utnyttja valet ”Publicerad den”. Som standard är den satt till det datum 

och den tidpunkten du befinner dig i nu, därför kan du ignorera denna om du önskar skapa 

nyheten direkt. ”Sammanfattning” är den text som syns under rubriken innan besökaren 

klickat på nyheten, lämnas denna tom syns istället början på det du skrivit i rutan ”Innehåll”. 

När du är klar trycker du på knappen ”Skapa” för att publicera nyheten. 

 

 

 

 

 

 



4. För att redigera en nyhet i efterhand trycker du på dess rubrik, för att ändra på ordningen 

utnyttjar du den svarta symbolen och drar dit du önskar nyheten ska vara. Vill du radera 

nyheten utnyttjar du den röda knappen ”Radera”. 

 

5. När du klickat på rubriken kan du nu välja att ändra nyheten, gör detta genom att trycka på 

knappen ”Ändra”. Du kan även få en överblick hur nyheten ser ut på hemsidan genom att 

använda knappen ”Utseende”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Har du klickat på knappen ”Ändra” är det bara att göra de ändringar du önskar och avsluta 

genom att trycka på knappen ”Uppdatera”. 

 


