
Närvaro i mobilen 

I MyClub kan ni enkelt sköta närvaro direkt i er mobiltelefon med den 

mobilanpassade versionen. 

 

Lägga upp bokmärke till mobilversionen i din mobil         

1. Se till att ha en inloggning i MyClub med ledarbehörighet.    

2. Gå in på www.myclub.se via din mobiltelefon. 

3. Tryck på "Mobil" högst upp 

4. Logga in med ditt MyClub-konto 

5. Gör MyClub till en "app" i din mobil (Se nedan): 

För IPHONE 

- När du har loggat in i MyClub på din mobil – tryck då på mittenknappen längst ner 

(under logga ut). 

- Välj "Lägg till på hemskärmen" (klubb/föreningsloggan) 

- Nu ska du ha MyClub som en app nedsparat. 

 

För ANDROID 

- När du har loggat in i MyClub på din mobil – tryck då mobiltelefonens menyknapp. 

- Välj "Lägg till genväg på hemskärmen" 

- Nu ska du ha MyClub som en app nedsparat. 

 

Ovan instruktioner med bilder finns även under "Hjälp" när du gått in på MyClub i 
din mobil. 

 

Lägg in all närvaro från träningar/matcher mm.  

1. Gå in på MyClub i mobilen (tidigare händelser görs lättast i datorn) 

2. Tryck på "Kalender" 

3. Tryck på aktiviteten (om du lagt upp den tidigare på webben)längst ner på 

sidan. Om den är ”ny” så klickar du på den knappen och fyller i info. 

4. Byt datum till det datum du vill lägga in närvaron under. 

5. Fyll i all information och avsluta med "Spara" 

 

Fortsätt löpande med närvarorapportering via mobilen 

Vill ni lägga upp fasta tider som sträcker sig över längre tid och är ”färdiga” i appen 

så gå in på myclub.se (datorn) med dina inloggningar, gå in på Aktiviteter och den 

blå Mappen. Där kan du förskapa träningar mm. 

Fortsätt sedan att lägga in närvaron för era träningar enligt ovan. 

Ni har dessutom alla kontaktuppgifter till spelare och föräldrar i appen så se till att 

medlemsregistret är väl uppdaterat för er egen skull. 

Kallelsefunktioner mm kommer också snart. 
 


