
Välkommen till Sollentuna FK:s nya
sportplattform, 360 Player.



Skapa konto i 360Player
För spelare och föräldrar/vårdnadshavare i
Sollentuna FK

I detta dokument beskriver vi hur ni ska göra för att 
komma igång som användare och ansluta er till era 
respektive lag via de lagkoder som finns i slutet på 
detta dokument. 

Sollentuna FK:s målsättning är att alla spelare och 
föräldrar ska ha egna konton och ladda ner appen
på era mobiltelefoner.

https://youtu.be/TtLNYKUCoMk

https://youtu.be/TtLNYKUCoMk


Om ditt barn redan har ett konto

Om du ska skapa ett konto åt ditt barn 
och till dig själv - vilket de flesta ska!

Videor för att komma igång (för föräldrar)
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https://www.youtube.com/watch?v=PuyfB_Xl6E4&ab_channel=360Player

https://www.youtube.com/watch?v=pwbeuxCXi0I&ab_channel=360Player

https://www.youtube.com/watch?v=PuyfB_Xl6E4&ab_channel=360Player
https://www.youtube.com/watch?v=pwbeuxCXi0I&ab_channel=360Player


Jag och mitt barn ska skapa varsitt nytt 360Player-konto

1. Skapa ditt föräldrakonto

• På mobil: Ladda ner appen 360Player från App Store eller 
Google Play. Öppna sedan appen och tryck på Skapa konto, 
och välj Förälder som roll.

• På dator: Navigera till app.360player.com och tryck på Skapa 
konto. Välj sedan Förälder som roll. 

• När du går igenom guiden kommer du att få möjlighet att 
ansluta till ditt barn. Eftersom ditt barn inte har ett konto, välj 
Skapa konto.

• Du får nu möjlighet att skapa ditt barns konto i ett flöde. 
Notera att ditt barn behöver en egen mailadress för att kunna 
registrera sig.

Tips: Om du har en Gmail-adress kan du använda din egna 
adress med ett + på slutet för ditt barn.
Exempel: förälder@gmail.com (din adress) 
förälder+barn@gmail.com (en länkad mailadress som du kan 
använda på ditt barns konto)

2. Anslut ditt barn till rätt lag

• I steget med gruppkod anger ni den kod som tillhör ditt barns 
lag. Ni hittar gruppkoden i slutet av detta dokument.

3. Inloggad som förälder

• När ni skapat barnets konto och anslutit till laget kommer du 
som förälder att vara inloggad på enheten ni använt. Om ditt 
barn ska få tillgång till 360Player måste ni logga ut och logga 
in på det spelarkonto ni precis skapat.

• Som förälder får du tillgång till kalender, chatt och 
meddelanden från klubben.
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Detta är vad majoriteten av våra medlemmar ska göra – för att på bästa sätt ta del av 360Player för både spelare och föräldrar.

http://gmail.com
http://gmail.com


Mitt barn har redan ett konto på 360Player

1. Skapa ditt konto (förälder/vårdnadshavare)

• På mobil: Ladda ner appen 360Player från App Store eller Google Play. Öppna sedan appen
och tryck på Skapa konto, och välj Förälder som roll. Gå sedan vidare i guiden.

• På dator: Navigera till app.360player.com och tryck på Skapa konto. Välj sedan Förälder som 
roll. Gå sedan vidare i guiden.

2. Anslut till ditt barn

• När du går igenom guiden kommer du att få möjlighet att ansluta till ditt barns konto. 
Eftersom ditt barn redan har ett konto, välj Anslut och ange den mailadress som ditt barn 
använt på sitt konto.

• När du skickat förfrågan om att ansluta, måste ditt barn godkänna dig i sin 360Player-app 
innan du kan komma in i plattformen.

• Flera föräldrar/vårdnadshavare kan och bör ansluta sig till spelarens konto!

En detaljerad guide om hur du skapar ditt konto som förälder, och ansluter dig till ditt barn hittar du 
här: https://help.360player.com/article/83-getting-started-as-a-parent

Om ditt barn redan har ett 360Player-konto så ska du som förälder skaffa ett eget, som sedan ansluts till ditt barns konto.
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https://help.360player.com/article/83-getting-started-as-a-parent


Jag är spelare och ska skapa mitt konto.

1. Skapa ditt konto

• På mobil: Ladda ner appen 360Player från App Store eller 
Google Play. Öppna sedan appen och tryck på Skapa konto, 
och välj Spelare som roll.

• På dator: Navigera till app.360player.com och tryck på Skapa 
konto. Välj sedan Spelare som roll. 

2. Anslut till ditt lag

• När du ska ansluta till rätt grupp, använd den gruppkod som 
gäller ditt lag. Du hittar koderna i slutet av detta dokument.

3. När du har skapat ditt konto och anslutit till ditt lag ska du se till att 
dina föräldrar/vårdnadshavare skapar konton och kopplar ihop sig 
med enligt guiden som visas på sidan 7 i detta dokument.

En detaljerad guide om hur du skapar ditt konto hittar du här:

https://help.360player.com/article/82-getting-started-as-a-player
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Detta steg är endast för spelare över 18 år – yngre spelare vill vi gärna registrerar konto för både föräldrar och spelare enligt tidigare bild.

https://help.360player.com/article/82-getting-started-as-a-player


Förteckning över gruppkoder
Koder ska endast användas av spelare när man ansluter till sitt lag. 
Föräldrar som skapar sitt eget konto ska aldrig ansluta med en kod, 
utan ansluta till sitt barn istället enligt guiderna i detta dokument. 

Sid 8 Akademi
Sid 9 2009-2003 pojk
Sid 10 2009-2003 flick
Sid 11 2012-2010
Sid 12 2015-203
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Tack, nu har ni skapat era konton!

Behöver du hjälp med att skapa ditt konto? 
Besök help.360player.com


