
Importera matcher till kalendern 

Gå in på www.ovhelsingborg.se och logga in. Väl inloggad, klicka på ”Kalender” och 
därefter ”Importera matcher” (Vidare instruktioner för hemsidan längre ner i detta 
dokument)


Öppna ett nytt fönster och gå in på www.skanskhandboll.se 

Klicka på ”Serier & Resultat"
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http://www.ovhelsingborg.se
http://www.skanskhandboll.se


Ändra i listorna ”Säsong:”, ”Sök efter förening:” (skriv OV, så kommer det upp lätt) och 
”Lag” så att det blir ert lag. 

OBS!! Om det finns två lag i er åldersklass betyder det att ni är anmälda i två serier och 
då ska hämta matcher två ggr.




Klicka där det står ”Visa matcher”
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Scrolla längst upp, högerklicka i adressfältet och välj ”kopiera”
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Gå tillbaka till ert lags hemsida.

Se till att det i de olika fälten står:

Välj idrott = Handboll

Matchlängd = 2 h

Standardplats = Anläggning utanför kommunen (dessvärre hämtar den inte automatisk 
rätt hall till varje match, men det står i anteckningarna för varje aktivitet i kalendern. Om 
man vill (rekommenderas) kan man gå in och ändra spelplatserna för varje match efteråt).

URL = Högerklicka i rutan och välj ”Klistra in”

Gruppnamn = Skriv OV Helsingborg HK 

Avsluta genom att klicka på ”Importera matcher” längst ner.
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Du får ett meddelande i en grön ruta högst upp på sidan.


Klicka på ”Kalender”
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Klicka ”Välj” längst till höger på varje match och redigera till den info du önskar.


Klicka på ”Generell”
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Ändra den informationen du önskar, tex Plats (I detta fall Filborna Sporthall), Samling och 
plocka bort/lägg till annan info du önskar i rutan ”Beskrivning” (Det är detta som sedan 
syns under ”Anteckningar” i kalendern).

Om det är en bortamatch bör ”Anläggning utanför kommunen” stå kvar i rutan för ”Plats” 
och istället komplettera med rätt sporthall i rutan för ”Samlingsplats”.
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OBS! I nuläget ändras matcherna ej automatiskt i kalendern, men nu kan man 
uppdatera genom att klicka på symbolen. 
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