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Brukerveiledning nettside: 
Du vil få tilsendt en mail med innloggingsinformasjon.  

Logg inn: Logg inn på V4 Beta versjonen! 

 

1. Det første vi ønsker du skal gjøre er under websamtykke: 

Her haker du av dersom du samtykker at klubben publiserer navn og bilder av deg. Dette er viktig 
fordi vi ønsker ikke å publisere bilder av barn som ikke skal avbildes. Ei heller navn skal brukes 

dersom det ikke er ønskelig. 

NB: Publiserer du nyheter vil navnet ditt publiseres uansett hva du har haket av for på 
websamtykke. 

 

2. Det andre du må gjøre er å sjekke personlige data: 

Da vil vi til en hver tid kunne ha oppdatert informasjon i forbindelse med vårt medlemsregister. 

 

Om rollene: 
Du får tildelt en rolle fra webansvarlig. Og hvilken rolle du har bestemmer hvilken tilgang du har til 
nettsiden. Nedenfor kommer en enkel bruksanvisning til rollene og hva de innebærer. Dersom du 
savner noe vil det også være en egen veiledning på nettsiden; Hjelp. Der står enda mer og i mer 
detalj. 

 

 

Lagkoordinator: 
Dette er den viktigste rollen på hele nettsiden. Her får du tilgang til å justere og gjøre endringer i 
laget ditt slik at du alltid har oppdatert lagliste. Og du hjelper å holde nettsiden oppdatert med 
informasjon og nyheter fra ditt lag inne på din lagside. 

Utøver: 
Her ligger listen over spillere. Du kan endre denne ved å registrere nye spillere helt nede på siden. 
Enten du vil ta bort spillere eller registrere nye spillere. 
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Når du legger til nye spillere MÅ vi ha telefon og mailadresse! Senere kan du legge til mer 
informasjon, men disse må være på plass. Etter at du har lagt til spilleren vil klubbadministrasjonen 
godkjenne nye innmeldinger, og spilleren vil da dukke opp i din ordinære liste over spillere. 

Spillere som tas ut fra laget vil ikke bli fjernet fra klubbens personregister, men de vil miste sin 
tilknytning til laget. Så her er det viktig at vi får til en utmeldingsfunksjon. Dette kommer i løpet av 
vinteren. 
 

Kommunikasjon: skal ikke brukes enn så lenge. 
 

Treninger: 
Her endrer du og legger til treninger. Det kan endres kontinuerlig i løpet av sesongen. Du trykker ny 
trening. Da må du velge dato, start- og sluttidspunkt, lokasjon (Ågotnes kunstgress for hele banen, 
7er 1, 7er 2, 5er 1, 5er 2, 5er 3, 5er 4). 

På kommentar kan du skrive hva tema for treningen skal være, hvilket tøy spillerne skal stille i, 
eller gi andre beskjeder angående treningen. 

Det er bare klubbadministrasjonen som kan legge inn mer enn en trening om gangen. 

 
Kamper: Her skal vi komme tilbake til når sesongen starter hva som kommer til å skje. 

 

Treningsoppmøte: du kan registrere hver enkelt spillers treningsoppmøte. 

Gå inn på nettsiden og velg min side – treninger – administrere. Deretter klikker du på de to hodene 
ved den datoen/treningen du skal registrere. Så huker du av på spillerne som har vært på trening. 
Deretter lagre spilleliste. 

 

 

 
Hjemmeside:  

Dette er lagssiden. Når du trykker på ditt lag under lagsidene på nettsiden vil du komme inn her. På 
nyheter kan du lage saker som angår ditt lag: kampreferat, intervjuer med spillerne, informasjon til 
laget om arrangement, dugnad eller andre ting. 

Du trykker ”ny nyhet” og du får opp siden hvor du legger inn tekst og bilder. Ha i alle fall ett bilde 
på hver sak. Bildet som legges inn kan legges helt nede på siden hvor det står ”velg filer”. Du kan 
foreslå til klubbens hovedside så bestemmer webansvarlig hva som plukkes opp. Vi ønsker at det 
skal komme opp saker kontinuerlig for å holde nettsiden levende.. 
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Innholdsmeny brukes for å lage egne menyer inne på lagsiden. Her er det viktig at man ikke lager 
en innholdsmeny uten innhold. Sørg for å ha informasjonen klar før dere lager menyen som vil 
dukke opp øverst på din lagside. Følgende punkter er viktig å gjøre da: 

1. Navn: hva skal menypunktet hete? Se under fotball for eksempler. Bare 1 ord i menyen. 
2. Hak av for offentlig og vis i meny 
3. Sorteringsrekkefølge sier noe om hvilke rekkefølge: 100 og oppover (der 100 er den 

første) 
4. Så legger du inn innhold i tekstboksen under. Her kan du også legge inn videoer fra 

youtube, bilder og lignende. 
5. Deretter trykker du lagre. 

Klubb-TV bruker vi enn så lenge ikke. Kan komme tilbake til dette. 

Rapporter: 

Her kan trenere legge inn totalbelastning på hver enkelt spiller. Lage diplomer. Administrere 
foreldre og mer. Dette kan vi komme mer tilbake til når sesongen starter igjen. 

 

 

Spiller: 
Det som er viktig er at alle spillerne (foreldre dersom spillere under 15 år) gir websamtykke. Her 
sier du ja eller nei til at personlig informasjon eller portrettbilder av deg kan brukes på nettsiden. 

Spillerens bruker er veldig begrenset. Og dette er i utgangspunktet all informasjon som spilleren 
selv får gjøre noe med. Her kan man endre passord og personlig informasjon. Dette er veldig viktig 
at man kontinuerlig sjekker slik at registeret holder seg oppdatert. 

 

 

 

Dette er bare en innledende brukerveiledning til arbeidet nå i startfasen. Det er viktig å vite at du får 
lov til å gjøre mer med ditt lag sin side om du selv ønsker dette. Vi krever minimumsbruk av siden, 
men ønsker å utvikle nettsiden mer og mer jo tryggere vi blir på produktet vårt. Og har du forslag, 
tips, hjelp eller andre gode ting å komme med er alle ideer hjertelig velkommen. Ingen spørsmål er 
dumme! 

En full brukerveiledning ligger også inne på nettsiden, og tar for seg alle funksjonene i nettsiden. 
Denne ligger helt nede på menyen. Dette er en svært god brukerveiledning. 

Ta kontakt med webansvarlig Therese Kvalvåg for mer informasjon/hjelp/tips/råd/ris eller bare ros! 


