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



Skapa konto i 360Player
Steg 1 för ledare i Sollentuna FK

LEDARE



Kom igång med plattformen 360Player
För att komma igång och bli en bra användare av 360Player plattformen delar vi in processen i fyra 
steg. I det här dokumentet vägleder vi dig hur du i steg 1 skapar ett konto och blir användare i 
plattformen.
Övriga tre steg i processen går vi igenom vid kommande webbutbildning den 30:e november. Inbjudan 
till denna utbildning hittar ni på nästa bild. 
Titta gärna på nedan videor för att få en överblick kring vad 360Player erbjuder:

https://www.youtube.com/watch?v=Jk2wr5HCZyo&ab_channel=360Playerhttps://youtu.be/TtLNYKUCoMk

https://www.youtube.com/watch?v=Jk2wr5HCZyo&ab_channel=360Player
https://youtu.be/TtLNYKUCoMk


Överblick process – Fyra steg
För att enkelt komma igång med 360Player delar vi in processen i fyra steg:

1. Ledare skapar konto 22:a november och framåt
• Alla ledare kommer att ansluta till en välkomstgrupp för baserat på ålderskull ni tränar.
• Tillgång till ditt specifika lag får du i anslutning till webbutbildningen den 30:e november, givetvis får du det även om du inte kan 

delta då. Detta gör vi för att säkerställa att ni kan systemet innan vi släpper in spelare och föräldrar.

2. Webbutbildning med 360Players team 30 november kl. 19.00
• Ni får en genomgång i plattformens grunder på en webbutbildning.
• Anmäl dig här: https://app.livestorm.co/360player/sollentuna-fk-ledarintro?type=detailed

3. Föräldrar/Vårdnadshavare och spelare ansluter Efter den 30:e november
• Hur det går till berättar vi mer om under webbutbildningen. Klubben kommer administrera ett gemensamt utskick samt guida er 

i hur ni får med era spelare och föräldrar.

4. Fördjupad introduktion Januari 2022 och framåt
• För de ledare som är intresserade går vi djupare in på möjligheterna med 360Player i separata webbseminarier. Ni får då en 

mer omfattande genomgång av träningsbibliotek, videoanalys och spelarutvecklingsverktyg. Datum och tider kommer till er 
inom kort.

https://app.livestorm.co/360player/sollentuna-fk-ledarintro?type=detailed


Steg 1 i processen - Skapa ditt konto idag

Att skapa ditt 360Player-konto i mobilen eller på din dator går snabbt och 
enkelt, följ instruktionerna nedan:

På mobil

Ladda ner appen ”360Player” från App Store eller Google Play. I appen
trycker du sedan på ”Skapa konto”. När du blir ombedd att välja roll, välj 
”Tränare eller Ledare”

På dator

Gå in på app.360player.com och klicka på ”Skapa konto”. När du blir 
ombedd att välja roll, välj ”Tränare eller Ledare”

Du kan vara inloggad på flera enheter samtidigt!

Detaljerad guide på hur du skapar ditt konto hittar du här:

https://help.360player.com/article/81-getting-started-a-coach-or-staff

När du skapat ditt konto och blir ombedd att använda en kod, välj den kod 
nedan som gäller din ålderskull. Du kan även ansluta till ditt lag via 
gruppkoderna på följande sidor. Vänligen anslut till minst en Ledagrupp 
även om du också ansluter till ditt lag.

KodGruppnamn

Notera att när du använt din kod kommer du att behöva invänta bekräftelse 
innan du kommer in i gruppen. SFK:s kansli godkänner i detta skede 
enbart ledare som medlemmar i MyClub. Du får en notis så snart du blivit 
accepterad, och behöver inte göra något mer fram till dess.

https://help.360player.com/article/81-getting-started-a-coach-or-staff


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 separat dokument. 
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Tack, nu har du skapat ditt konto!
Mer information får du på webbutbildningen.

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


