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Mer enn 250 000 aktive brukere 
i Norge



Spond hjelper deg
å organisere laget

• Arrangementer
• Kommunikasjon
• Cashback



Barna i fokus
• Foresatte kan svare på vegne av barn
• Barn kan svare selv når de er gamle nok
• Hvis en forelder svarer får andre foreldre for 

samme barn beskjed.



Arrangør vet nøyaktig hvor mange barn som skal delta
Selv om flere foresatte svarer på vegne av sammen barn telles det kun én gang.



Enkelt å komme i gang



Importer og 
organiser 
medlemmer
Undergrupper gjør det enkelt å organisere store 
grupper. Arrangementer og innlegg kan 
publiseres på tvers av en eller flere undergrupper.



Arrangementer



Inviter til ulike type 
arrangementer

• Kamper, turneringer, samlinger
• Gjentagende aktiviteter for treninger
• Planlegg hele sesongen



Alt du trenger for å 
organisere 
arrangementer

• Sted + kart
• Maks antall + venteliste
• Påmeldingsfrist
• Utsendelsestidspunkt
• Påmeldingsavgift
• Filvedlegg



Importer 
og planlegg 
arrangementer 
Importer alle kampene for sesongen og planlegg 
når invitasjoner skal sendes ut.



Del årganger inn i 
undergrupper og lån 
medlemmer på tvers 
av lag 



Kommunikasjon rundt 
arrangementer
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Kommunikasjon rundt 
arrangementer

• Del informasjon og ha dialog rundt arrangementet
• Beskjed ifm. oppmøte
• Gi beskjed om kanselleringer
• Kalendersynkronisering 





Kommunikasjon



Sett av 12

Treningsplan høst

Oppsummering av sesongen PDF

Image

Like Kommenter

7 liker  ∙  3 kommentarer

Kenneth Lorentzen
Akkurat nå

Gratulerer alle sammen!  Etter å ha vunnet dagens kamp er vi 
seriemester! Takk til alle spillere og foreldre som har gjort en super 
innsats "

Del information, 
filer, bilder eller 
avstemninger
Administrator har full oversikt over hvilke barn 
og foreldre som har sett ulike innlegg.



“Sett status” for både 
foreldre og barn 
Du vet nøyaktig hvilke foreldre og barn som har 
sett informasjon du publiserer.

Innlegg

Sett betyr at enten en foresatt eller barnet selv har sett innlegget.

Tonje Pettersen
Sett av 2 foresatte

Hanne Isebakke
Sett av alle foresatte

Hedda Iversen
Sett av ett barn og en foresatt

Eli Rød  
Sett av barnet

Kenneth LorentzenJL

Silje Gabrielsen 
Sett av barn og alle foresatte

Sett Ikke sett

Administratorer



Send private 
direktemeldinger eller 
start gruppesamtaler

• Send viktige beskjeder
• Medlemmer kan enkelt sende deg beskjed



Spond Cashback
Spond Cashback er en rask og enkel måte å få 
inn penger til gruppene dine



Vindbjart G06 kan 
tjene 30 000,- i år 
med Cashback
Vindbjart G06 har allerede tjent 2 700,- på 
8 uker med Spond Cashback. Får de med alle 
foreldrene på Cashback ligger de ann til å tjene 
30 000,- i år.



Alle må ikke ha appen
Vi sender invitasjoner og innlegg via SMS eller e-post til de som ikke har appen



Det tar under 2 minutter å komme i gang
https://youtu.be/Cn_z8YoqG00


