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Introduksjon
Et levende og oppdatert nettsted har stor verdi for klubben
Et oppdatert nettsted vil ha stor verdi for klubben. En av de største utfordringene til en idrettsklubb er
kommunikasjon. Et oppdatert nettsted vil lette kommunikasjonen betydelig, og vi vil oppleves som
profesjonelle både av våre medlemmer, næringslivet og nærmiljøet ellers. En levende arena vil dessuten
bidra til å øke engasjementet rundt breddeidretten som klubben representerer. Ta ansvar og utfør
aktivitetene som ligger i den rollen du har i klubben.

Om 123KLUBB
123KLUBB er utviklet rundt rollene i en idrettsklubb. Bla. følgende funksjonalitet inngår:
Hjemmeside
Lagsider pr lag
Mail/SMS/meldingssentral
Medlemsarkiv og fakturering via mail, sms og brev
Administrasjon av lag, trenere, spillere, kamper, treninger, etc.
Banebestillinger og –oversikter
Arrangementshåndtering inkl. online påmelding og betaling med kort
Nyheter og bildegalleri
Innholdsmeny
Statistikker/rapporter
Spillerbørs
Administrasjon og presentasjon av sponsorlogoer
Diplomutskrifter
Dynamisk generering av årbok
Portrettbilder
Aktivitetskalender
Sponsorsamarbeid (under utvikling, fase 1 lansert)
Øvelsesbibliotek med 250 fotballøvelser
Treningsøkt og øktplanlegger (koblet sammen med 123proff for klubbens spillerutvikler)
Treningsdagbøker for utøvere, treningsøktplanlegging med mer for trenere
I tillegg finnes øvrige produkter som 123cup, 123proff, 123booking, diverse apps og taktikktavla.no.
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Roller i 123produktene
Følgende systemroller finnes;
Klubbadministrator: En hovedrolle i løsningen. Administrasjon av medlemmer, kontingenter,
meldingssentral og aktivitetskalender for alle klubbens medlemmer. Rettighet til å oppdatere
hjemmeside, baner/treningstider, sponsorer, innholdsmeny, nyheter med mer
Regnskapsansvarlig: eneste rolle med tilgang til å opprette giroer, se utestående pr medlem og
fakturere medlemmer samt fordele SMS-konti pr lag. Rollen har en del av de samme mulighetene
ved medlemsregister som klubbadministrator, men i tillegg opprettelse av medlemstyper,
administrasjon av hustandstilknytninger for familie og KID-opplasting. OBS kun klubbens
hovedkontakt hos KX Products kan viderefordele denne rollen til andre.
Designer: Rollen for webansvarlig som skal velge designmal, legge inn designelementer, sette
skrift/farge og styre hvilke moduler som skal vises på klubbens forside og lagsider mm.
Intranett administrator: rollen for dem som skal administrere klubbens intranett og ekstranett.
Verktøy for styrets ledere eksempelvis for å lage et eget prosjektrom med dokumentdeling,
aksjonsoppfølging, meldingssentral og aktivitetskalender.
Intranett bruker: rollen som tildeles de som skal ha tilgang til utvalgte prosjekt opprettet av
intranett administrator.
Trener: Samme rolle benyttes også av lagledere. Full tilgang til å kommunisere og oppdatere
spillerinformasjon på eget lag. Kan kommunisere via sms/email til spillere og foresatte, samt invitere
dem på aktiviteter med online påmelding via mail. Publiserer nyheter på egen lagside.
Administrasjon av treninger og kamper. I tillegg funksjoner som øktplanlegger,
belastningsoversikter, diplomutskrift, spillerbørser med mer.
Koordinator: innehas ofte av trenere som er superbrukere, som med denne rollen har mulighet til å
oppdatere andre lag enn sine egne. Samme funksjoner som for trener-rollen.
Journalist: mulighet til å publisere nyheter direkte på klubbens forside samt se klubbens trafikktall
Spillerutvikler: kan lage sportsplaner for klubben, klubbens egne videoøvelser og lage treningsøkter
med videoøvelser som blir tilgjengeliggjort for alle klubbens trenere.
Web-assistant: mulighet til å legge andre enn trenere/lagledere inn med rettigheter på enkeltlag.
Samme rettigheter som trener-rollen.
Spiller: alleaktive utøvere som er registrert som spiller på et lag/gruppe i klubben får denne rollen.
Kan se lagets hjemmeside, besvare spillerbørser og oppdatere sin egen idrettsprofil
Registert bruker: denne får ALLE medlemmer når brukernavn/passord sendes ut. Mulighet til å
endre eget passord, samtykke til etternavn/portrettbilde på internet samt endre egen personalia
Støttemedlem rolle for medlemmer som ikke er aktive, men som en gjerne vil nå med
kontingentsutsendelser. Flere type støttemedlemmer kan opprettes av regnskapsansvarlig for de
ikke-aktive medlemmer via «medlemstyper»
Sponsoragent: under utvikling. En rolle for markedsansvarlig i fremtiden
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Turneringsansvarlig; rolle om man har 123cup i klubben – administrasjon av turneringer
Foreldre kommer med egen funksjonell meny senere med eksempelvis dugnadsadministrasjon, send
melding, registrer egen kompetanse, se ”familiekalender”, betale klubbavgifter/se betalingsstatus
mm. P.t. kan klubbledelse eller trenere angi foresatte pr spiller som kan angis med roller som
dugnadsansvarlig, økonomiansvarlig, foreldrekontakt. Dette gir i dagens løsning mulighet til å
kommunisere med foreldregruppen pr rolletype samt ta ut foresatterapporter
Dommer (kommer)
Materialforvalter (kommer)
Merk at noen aktiviteter i systemet kan utføres av flere av rollene. Brukerveiledningen som følger er
aktuelle for trenere/lagledere. Klubbadministratorer har mulighet til å gi personer roller via menyen ADMPERSONER og via ADM-Lag for rollene trener og spiller.

Om brukerveiledningen
Denne brukerveiledningen er laget som et oppslagsverk med fokus på de funksjoner den enkelte rolle
vanligvis behøver. Brukerveiledningen ligger online i 123KLUBB under menyen HJELP, slik at den er lett
tilgjengelig og alltid i oppdatert versjon. Har du spørsmål eller innspill oppfordrer vi deg til å kontakte
klubbens webansvarlige.

Pålogging/passord administrasjon
Pålogging
1. Åpne nettleser og gå til klubbens hjemmeside, eks. http://www.il-try.no

2. Klikk toppmenyen «Logg inn»:
3. Logg på med ditt brukernavn og passord
4. Trykk Enter
5. Om du får feilmelding, forsøk å kopiere passord fra velkomstmailen for å få nøyaktig passord, eller
sjekk om du kan ha skrevet feil mht mistolkning av bokstaven o vs tallet 0, bokstaven l vs tallet 1
osv. om du har glemt passord, klikk på logg-inn og linken ”Send meg passord på email”
6. Du får nå opp en toppmeny der du kan velge «MIN SIDE» for å se dine tilganger.
a. Ved å trykke på knappen «MIN SIDE» får du opp lagsiden til ditt lag
b. Ved å holde musen over MIN SIDE og undermeny «velg rolle» kan du skifte til annen rolle
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c. Ved å holde musen over MIN SIDE og velge en annen undermeny når du funksjoner som
«send melding»:

Endre passord
1. Klikk MIN SIDE - Velg rolle og rollen ”registrert bruker”
2. Velg menyen MIN SIDE - ENDRE PASSORD
3. Angi gammelt og nytt passord
4. Klikk

Sende ut passord/brukernavn til lagets spillere
1. Velg menyen MIN SIDE - SEND MELDING
2. Huk av for den/de som skal ha passord/brukernavn (du kan huke av både for SMS og e-mail)
3. Huk av i boksen i meldingsfeltet
4. Skriv inn i tittelfeltet hva meldingen gjelder da selve mailteksten er KUN brukernavn og passord.
Eks ”Brukerinformasjon til klubbens hjemmeside www.il-try.no.”
Det er også en fordel at spillere/foreldre er informert muntlig eller via skriv i forkant hvorfor de
behøver brukernavn/passord (eks for å oppdatere egen personinformasjon som mail/mobil, samtykke
til portrettbilder på hjemmesiden, påmelding til lagets aktiviteter osv)
5. Klikk
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Lagsiden er ”lagets hjemmeside” på nett
Lagsiden er tilgjengelig flere steder; via menyen MIN SIDE for påloggede trenere/spillere, via klubbens
forside og som link i ”dagens kamper”. De du legger inn via trenermenyen som nyheter,
treningstider/avlysninger, kampstatistikker, treningsøkter, klubbTV-klipp osv blir tilgjengelig på lagsiden.
Dette er ment å være ”lagets hjemmeside” på klubbens hjemmeside.

Finne lagets hjemmeside
1. Slik finner du lagsiden på alternative måter:
a. Klikk menyen MIN SIDE når du er pålogget som trener
b. Velg lagside i listeboks på klubbens forside
c.

Velg riktig innholdsmeny (ofte kalt ”lagsider” eller bare ”Gutt 2002”) via forsiden

2. En lagside kan se ut som følger:

Toppmeny med eget fast innhold (kommer)
Unik bildeslider mulig i topp – eks lagbilde?
Hurtiglinker
Aktivitetskalender aktiviteter, kamper, treninger
Lagets nyheter
Oppslagstavle med fritt innhold tekst/bilder
Info om trenerteamet
Trenings- og kampoversikt
Tabell for laget (om klubben din har denne tjenesten)
Klubb-tv
Facebooklinker/likes
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Abonnere på lagets aktiviteter via Iphone/Outlook
Automatisk innlegging av alle lagets aktiviteter direkte i foresattes kalender på Iphone og/eller Outlook?
Det er mulig å få til med ETT klikk på lagsiden via symbolet rett under lagets kalender!

Endre innhold og oppsett på lagets lagside
Under revidering i det nye designet. Det vil i fremtiden bli flere valg for å endre lagsiden til et personlig
oppsett for laget.
1. Velg menyen OPPSETT
2. Huk av for det du ønsker å skjule på lagsiden av det følgende:

3. Huk av for det du ønsker å vise på lagsiden av følgende:
4. Klikk

Vise inn tabell for lag fra alder 13+
Det er mulig å hente tabell for ballidretter inn på lagsiden dersom klubben din har denne ekstratjenesten for klubben
via 123klubb. Sjekk med klubbens webansvarlig.

Velg lag (for trenere som har flere lag)
Dette er kun aktuelt for trenere som er trener for flere lag. Følgende må gjøres om du vil skifte mellom
lagene dine:
1. Velg menyen MIN SIDE - VELG LAG. Obs ved pålogging kommer du automatisk hit, og kan ikke
åpne andre toppmenyer før et lag er valgt
2. Klikk evt link ”forrige sesong” om du vil se på fjorårets sesong ift kamper/statistikker/spillere
3. Klikk

til venstre for laget du ønsker å åpne

Administrere spillere
Legge inn nye spillere
Alle som skal spille kamper for laget,/få mail osv må ligge i spillerlisten. Det er fullt mulig for en spiller å
ligge i laglisten til flere lag og idretter. Ved å legge inn mest mulig fullstendige opplysninger om spillerne,
letter du arbeidet for deg selv, klubbens administrasjon, foreldre og spillere. Merk at klubbledelsen benytter
de samme listene som du oppdaterer til sin fakturering av kontingenter/aktivitetsavgifter.
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1. Velg menyen MIN SIDE - ADMINISTRERE - SPILLERE. (om du klikker på forstørrelsesglasset til
høyre for spillerens navn, vil du se flere detaljer om valgt spiller):

1. Sjekk om spiller finnes i medlemsarkivet ved å trykke på linken
en liste med spillerne og andre fra medlemslisten i samme aldersgruppe:

. Du få da opp
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2. Spillere som allerede er tilknyttet laget ligger øverst i listen med avhuking til venstre for navnet. Let
deretter nedover listen for å se om aktuelle personer finnes. Benytt evt. søk-funksjonen øverst til å
lete etter spillere (OBS kanskje du må fjerne årstall for å finne riktige spillere). Dersom spillere ikke
finnes, gå til punkt 5.
3. huk av for de spillerne som skal inn på laget
4. Trykk
5. Om ikke spillerne fantes i medlemsarkivet må du melde inn spilleren i klubben:
a. Velg menyen MIN SIDE - ADMINISTRERE – SPILLERE
b. Klikk på linken

For å få frem følgende skjermbilde:

c. Registrer inn mest mulig informasjon. OBS – merk særlig:
i. Epost og mobil blir benyttet av klubbledelse til fakturering på email og SMS til
spilleren, så her bør du legge inn en foreldre. Spillerens email/mobil legger du inn
som epost2 og mobil2 etter at medlemmet er godkjent av klubbledelsen.
ii. Fødselsdato skrives dd.mm.yyyy.
d. Klikk
e. Klikk

dersom du skal legge inn flere spillere

6. Administrasjonen i klubben vil godkjenne den nye spilleren som medlem, og vedkommende vil da
legges til i den ordinære spillerlisten til laget ditt. Du kan deretter legge inn mer informasjon på
spilleren som epost2 og evt foresatte

Fjerne Spillere
Spillere som tas ut fra laget vil ikke bli fjernet fra klubbens personregister, men de vil miste sin knytning
mot laget.
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1. Velg menyen MIN SIDE - ADMINISTRERE - SPILLERE
2. Klikk linken
3. Fjern avhuking til høyre for spillerens navn ved å klikke i boksen til venstre for spillerens navn
4. Klikk
5. Send en mail til klubbens medlemsansvarlig dersom du vet at medlemmet er sluttet i klubben

Oppdatere Spillerinformasjon på enkeltpersoner

1. Velg menyen MIN SIDE - ADMINISTRERE - SPILLERE
2. Trykk på forstørrelsesglasset

til venstre for spillerens navn for å hente frem spilleren

3. Oppdater informasjonen som fremkommer i feltene til høyre. OBS Om det er spillerens navn som
skal endres, må du gi beskjed til klubbens administrator eller spilleren om å endre navnet selv.
4. Trykk på knappen

Skrive ut spillerliste
Det er mulig å lage og skrive ut en rapport som inneholder informasjon om spillerne (eks. navn, adresse,
telefon). Ved noen få tastetrykk får du en oppdatert liste over alle spillerne på laget ditt.
1. Velg menyen MIN SIDE - ADMINISTRERE - SPILLERE
2. Klikk
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3. Huk av informasjon du ønsker å ha med i rapporten
4. Klikk
5. Klikk linken Print eller kopier alle felt inn i excel for videre bearbeiding

Laste opp portrettbilder pr spiller/trener
Pr i dag er det klubbadministratorer i klubben som kan laste opp portrettbilder pr person. Trener/lagleders
rolle kan være å organisere bildetakning for laget sitt. Kontakt klubbledelsen om du ønsker portrettbilder for
laget ditt. Visning av portrettbilder er under revidering i ny designmal og vises derfor ikke i en mellomfase
på lagsidene.

Administrere foresatte/foreldre pr spiller
Legg til foresatte/foreldre til spilleren
Foresatt kan legges til pr spiller for å lettere kunne kommunisere med disse som egen gruppe. Merk at
foresatte IKKE blir medlemmer selv om du legger dem til som foreldre pr spiller, men blir en person i
persondatabasen i klubben slik at det blir enklere å senere legge dem til som medlem. Er foresatte allerede
medlem i klubben, vil de fremkomme når dere søker etter dem i punkt 3a under.
1. Velg menyen MIN SIDE - ADMINISTRERE - SPILLERE
2. Trykk på forstørrelsesglasset

til venstre for spillerens navn for å hente frem spilleren

3. For å tilknytte foreldre kan man trykke på linken
a. Søk etter foreldrene i medlemsdatabasen ved å skrive inn deler av navn og klikke
. OBS viktig at du søker først slik at klubben din unngår dobbeltregistreringer av
medlemmer

b. Velg person ved å klikke på link:
c. Sjekk personaliafelter og gjør eventuelle oppdateringer, eller klikk
om det ikke
var korrekt person og søk på nytt. Finner du ikke personen, følg punkt d under
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d. Registrer personalia på foresatte i feltene som vist under:

e. Klikk
f. Velg meny MIN SIDE - OPPSETT om foreldre også skal ha en av rollene under;
i. Web-assistent (kun denne rollen gir foreldre samme rettigheter som trenerrollen ved
pålogging og viser personen på lagsiden under trenerteam)
ii. Foreldrekontakt
iii. Dugnadsansvarlig
iv. Økonomiansvarlig
g. Klikk link ”administrere webassistenter”
h. Huk av rollene for foreldre (spillere ligger også i listen, men de kan kun gis ”web-assistent
rollen”). Her er en foreldre gitt rollen foreldrekontakt:

i. Klikk

Endre/oppdatere informasjon på foresatte/foreldre til spilleren
4. Velg menyen MIN SIDE - ADMINISTRERE - SPILLERE
5. Trykk på forstørrelsesglasset

til venstre for spillerens navn for å hente frem spilleren

6. For å hente frem foreldre kan man trykke på linken
j. Velg foreldre ved å klikke på link med navnet:

a. Gjør oppdateringer på ønskede som mail, mobil, adresse osv.
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b. Klikk

for å lagre opplysninger

Fjerne foresatte/foreldre til spilleren
1. Velg menyen ADMINISTRERE - SPILLERE
2. Trykk på forstørrelsesglasset

til venstre for spillerens navn for å hente frem spilleren

3. For å slette foreldre kan man trykke på linken
4. Huk til venstre for navnet på foreldre som skal bort
5. Klikk

Legge inn web-assistenter og roller for foresatte (dugnad, økonomi,
foreldrekontakt)
Dersom du ønsker at noen skal hjelpe deg i registreringen av informasjon for laget ditt, kan du angi Webassistenter. Web-assistentene kan være foreldre eller spillere som får samme tilganger som treneren selv.
Disse kan dermed logge seg inn på sidene og vedlikeholde informasjon om laget.
1. Velg menyen MIN SIDE - OPPSETT
2. Velg linken
3. Huk av for de spillere og foreldre som skal ha rollen som Web-assistent på laget. Disse vil få samme
tilgang som Treneren. OBS! Trenere kan kun registrere roller på foreldre som ligger som foreldre på
en spiller – se egen beskrivelse under Oppdatere Spillerinformasjon
4. Huk av for de foreldre som skal ha roller for laget slik at foreldre får korrekt tilgang når
foreldrerollen blir lansert i egen meny. Pr i dag blir rolleoversikten tilgjengelig for klubbledelse slik
at meldinger kan sendes ut til eksempelvis ”alle foresatte som har rollen økonomiansvarlig”.

5. Klikk
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Ta ut rapport over lagets foreldre/foresatte
1. Velg meny MIN SIDE-Rapporter – foreldeoversikt
2. Ta ut rapporten i ønsket format. Her vist

3. Gå tilbake til hjemmesiden ved å klikke ”back” i din nettleser:

Sjekke kontingentsstatus pr spiller
Dersom klubben din benytter faktueringsmodulen kan du sjekke status på betaling pr giro for lagets spillere
i menyen MIN SIDE – Administrere – Spillere og linken «kontingentsstatus» hvor du velger aktuell giro.

Kommunisere med spillere/foresatte
Sende beskjeder på SMS og/eller e-mail
Følg klubbens retningslinjer for bruk av SMS og e-mail som kommunikasjonsmiddel mot klubbens spillere.
1. Velg menyen MIN SIDE SEND MELDING. Det er mulig å sende både på SMS og på e-mail:
a. For SMS-tekst skriver du i den lille tekstboksen som vist under.
i. Husk at du kun har 160 tegn tilgjengelig på SMS, inklusiv titteltekst .

ii. Merk at koden [name] fletter inn mottakers fornavn i teksten
iii. OBS Dersom du ønsker at spillerne skal kunne svare deg på SMS-meldinger må du
huke av i boksen:
b. For MAIL-tekst:
i. klikk på linken
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ii. Mail har ubegrenset tekstlengde og du kan legge ved bilder, linker, avsnitt osv i
teksten. Merk også koden [name] som fletter inn mottakers fornavn i teksten

iii. Last evt inn dokument om du sender mail-melding via knappen ”browse/bla
gjennom”:
2. Sjekk av for hver enkelt spiller og/eller foresatte, evt. for alle via boksen ”Velg alle/fjern alle”. OBS
Merk at det går ut flere meldinger til samme person dersom samme mail eller mobil er registrert på
både spiller og foresatt. Dersom det er en hastemelding krysser du for SMS. Din SMS-saldo vises
øverst i bildet. Det er administrator i klubben som disponerer klubbens totale SMS-konto:

3. Huk av for «kun en sms/mail» pr mobil/emailadresse om du kun ønsker en mail/sms pr
mailadresse/mobilnummer
4. Trykk knappen
Sist sendte SMS vil ligge tilgjengelig under SEND-knappen. Send melding via mail til deg selv om
du vil beholde historikk over sendte meldinger.
5. OBS benyttes knappen
er dette kun mulig når du skal sende til ALLE spillere på
laget uavhengig av hvem du har huket av som mottakere.

Legge inn nyhet på lagsiden
Du har som trener mulighet til å legge inn nyheter på lagsiden til laget ditt.
Dersom du har nyheter som du ønsker skal publiseres både for medlemmer og andre lesere av web-siden,
huker av for ”godkjenn til forside” hvorav klubbadministrator får nyheten opp i en forslagliste over nyheter
til forside.
1. Velg menyen MIN SIDE - ADMINISTRERE - NYHETER
2. Skriv inn tittel
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3. Skriv inn i ingress (denne vil være synlig på 1. side sammen med tittelen og er viktig for å fange
leserens interesse)
4. Skriv inn tekst i feltet nyhetstekst. OBS merk at du ved å klikke på knappen «kilde» kan lime inn
kode for eksempel youtube for å vise en videosnutt rett i nyheten.
5. Legg til bilder via knappen
eller flash via knappen
bilder/video i selve nyhetsteksten.
Klikk

i feltet nyhetstekst om du vil ha

eller

a. Klikk
b. Velg bildekatalogfil eller lag evt ny katalog ved å høyreklikke, og velg «ny undermappe».
c. Velg bilde/flash fra lagets bilde-server. Evt. kan du velge annet bilde/flash ved å klikke
, velge bilde/flash i egen fil-katalog fra din PC og klikke
krympe bildet før innlasting som beskrevet her

OBS

d. Dersom du markerer flere bilder fra din egen filkatalog kan du laste opp alle de markerte
bildene samtidig

6. Klikk
7. Angi om nyheten kun skal være synlig for spillere/trenere/foreldre på laget via lagets hjemmeside,
eller være synlig for alle som går inn på klubbens hjemmeside.
8. Angi publiseringsdato til/fra for å angi når nyheten skal legges inn og tas bort fra listen ”aktuelt” på
forsiden. OBS dato skrives med dd.mm.yyyy under revidering
9. Huk av ”forespør til forside” om du vil at klubbledelsen skal kunne benytte denne nyheten på
klubbens forside
10. Angi om bare innholdet skal vises og/eller om nyheten skal ligge øverst hele tiden via
(avhuking her er en fin måte å vise et lagbilde av alle lagets
spillere. Er IKKE i funksjon i nytt design.
11. Klikk

Legge inn bilde på forsiden i nyheten
123KLUBB er laget slik at en nyhet først må lagres før bilde på forsiden kan legges til.
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1. Velg menyen MIN SIDE - ADMINISTRASJON - NYHET for å finne en nyhet du allerede har
lagret

2. Klikk editer i nyhetsarkivet:
3. Klikk på knappen
4. Klikk
5. Skriv inn tittel og beskrivelse
6. Huk av for ”vis på forside” (OBS må være avhuket)
7. Sett musen i felt for ”last opp fil” og klikk
8. Finn ønsket bilde fra din private PC sin katalogstruktur og klikk OK. OBS krymp bildet før
innlasting som beskrevet her.
9. Klikk
10. Beskjær evt bildet ved å dra i røde kanter i bildet og klikk

Legge inn dokumentvedlegg i nyheten
OBS Dette kan gjøres først når nyheten er lagret. Vedlegg kan være for eksempel et word-dokument, pdf-fil
eller regneark.
1. Velg menyen MIN SIDE - ADMINISTRERE- NYHET

2. Klikk

i nyhetsarkivet

3. Klikk
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4. Skriv inn tittel på vedlegget

5. Klikk

for å hente dokumentet fra din PC (eksempelvis et worddokument, pdf-fil)

6. Klikk
7. Hent ønsket fil og klikk OK

8. Klikk

Legge inn KlubbTV filmklipp på lagsiden
Under revidering i påvente av en enklere videoopplastingsfunksjon som tar flere videoformater. Det er
mulig å legge inn små filmsnutter fra arrangementer/kamper osv. Levende bilder sier mer enn 1000 ord.
1. Velg menyen MIN SIDE - ADMINISTRERE – VIDEOKLIPP
2. Klikk på linken ”instruksjoner” for detaljert veiledning og ved første gangs innleggelse også linken
”Last ned Riva Flash Converter”
3. Følg egen veiledning du nettopp lastet ned. NB viktig at du angir lag i nedtrekksmenyen til høyre for

at filmsnutten skal være tilgjengelig via lagsiden

Lage egen toppslider til lagsiden (NY)
Du kan personifisere lagsiden med eget bilde i toppen alla bildet under. Anbefaler maks 3-5 bilder, og merk
at det er ulike bildestørrelseskrav i ulike designmaler i 123klubb.
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1. Velg meny Administrere-Billedgalleri
2. Klikk
3. Skriv inn bildegalleriets tittel og en kort beskrivelse
4. huk av «hovedgalleri forside» om dette galleriet skal rullere øverst på lagsiden. OBS anbefaler ikke
mer enn 3-5 bilder.
5. Klikk
6. Klargjør bilder iht kravene under. Anbefaler tilgjengelig gratisprogram Fotosizer du kan laste ned i
meny for billedgalleri som vist i bilde her:

a. Bildestørrelse < 300 k
b. Korrekt format er følgende pr designmal
i. Mustang: 1070 bredde og 502 høyde i pixler
ii. Mal X: under lansering
c. Filtype jpg, gif eller flv
d. IKKE æøå eller mellomrom i bildenavn!
e. Kun 40 bilder pr zippet fil i opplastingen
7. Laste opp bildene/zip-fil via knappen
8. Klikk

for å hente filene fra din hardisk

(kan ta litt tid avhengig av antall bilder)

9. Velg deretter hvilket bilde som skal være hovedbilde ved å huke av for dette, og skriv evt inn
tittel/beskrivelse
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10. Klikk

Lage og invitere til arrangementer for laget (inkl. online
påmelding og evt. kortbetaling)
Aktivitetskalenderen på klubbens forside administreres av klubbadministrator. Laget har en EGEN
aktivitetskalender på klubbens lagside som treneren på laget kan oppdatere øverst på lagsiden:

Aktivitetskalenderen er et kraftfullt middel til å administrere og kommunisere lagets aktiviteter, og
inneholder også mulighet for elektronisk påmelding via mail. Om klubben din har åpnet for online
betaling med kort, kan du også få spillere til å betale med kort. Eksempler på arrangement kan være
cupdeltakelse, foreldremøte, dugnad og andre hendelser som IKKE er trening eller kamp. OBS online
betaling med kort må aktiveres før dette er mulig. Ta kontakt med support@kxp.no om du ikke vet hvem denne
personen er i egen klubb.

Opprett aktivitet (eks cup, våravslutning, foreldremøte)
Se neste kapittel for videre utfylling dersom du ønsker online kortbetaling og klubben din har aktivert denne
muligheten.
1. Velg menyen MIN SIDE-ADMINISTRERE – AKTIVITETER. Listen til høyre viser allerede
registrerte aktiviteter, mens feltene til venstre benyttes for å registrere en ny aktivitet. Klikk
du skal redigere en eksisterende aktivitet

om

1. Skriv inn tekst i tittelfeltet
2. Skriv inn tekst i beskrivelsesfeltet. Beskrivelsesfeltet er teksten som vises for leseren når han klikker
på aktiviteten i aktivitetskalenderen på klubbens hjemmeside samt i mail. Dette er viktig for å
markedsføre arrangementet! OBS benytt også feltet “ Beskrivelse påmeldingsside” om du vil ha en
annen versjon av teksten i beskrivelsesfeltet på online påmeldingsside for deltakere da dette feltet
muliggjør også mellomrom osv i teksten.
3. legg inn ekstern URL, eks. http://www.il-try.no eller direkte link til din lagside. Dette er linken hvor
deltakerne kommer til dersom de klikker knappen “gå til arrangement” i utsendt mailinvitasjon
4. Velg dato fra/til via kalender-feltene og tidspunkt fra/til i format 18:00 (med kolon).
5. Velg lokasjon for arrangementet i listen eller skriv inn med fritekst.
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6. Huk av for ønsket deltakerregistrering hvor alternativ A er den anbefalte om det er lagets egne
spillere/trenere/foreldre som skal delta; OBS begge må velges om både inviterte og eksterne skal
kunne melde seg på :
a. ”Reg. påkrevd”. Et arrangement for inviterte deltakere via mail. MÅ være avhuket om
påmelding skal være mulig fra utsendt mailinvitasjon.
b. ”åpen for alle”. Arrangementet er åpent for alle “eksterne” gjennom publisert
påmeldingslink. MÅ være avhuket om påmelding skal være mulig fra generell
påmeldingslink.
7. Huk av i feltet “tillat personadministrasjon som standard”. Betyr at hver person som registrerer seg
kan melde på seg selv, men også registrere andre personer og melde på disse. Egner seg dersom den
du sender ut invitasjon til ikke nødvendigvis er den/de som skal delta samt ved arrangementer hvor
også ikke-medlemmer skal kunne melde på seg selv og/eller andre
8. Huk av hvilke obligatoriske personfelt som må fylles ut av alle deltakere (ved invitasjon til laget vil
tilgjengelig informasjon være ferdig utfylt for dem)
9. Aktiver Facebook “tips en venn” for effektiv markedsføring av ditt arrangement. OBS benytt denne
kun om det er et åpent arrangement også for ikke-inviterte:
a. Skriv en kortfattet tekst som blir publisert på Facebook til de deltakerne som klikker knappen
ved bestilling
b. Undertittel kan være “Arrangør: klubbens navn”
c. Slik vil det se ut når deltaker anbefaler arrangementet på sin side med link inn til generell

påmeldingslink:
10. Angi påmeldingsfrist. Om du ikke angir påmeldingsfrist, vil påmelding være åpen til du evt angir
påmeldingsfrist. Når påmeldingsfrist er angitt vil fristen markeres i rød farge når datoen er forbi, og
registrer-knapp vil ikke lenger være tilgjengelig for deltakere
11. Angi pris min/maks som vil vises på deltakers invitasjon. OBS om du benytter online betaling med
kort, så husk at det trekkes ordinær 2,5 % av innbetalt beløp samt kr 8 eks mva pr innbetaling fra den
prisen du setter til deltaker.
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12. Angi pris og maks deltakere. OBS denne informasjonen følger ikke med ut til deltakere som blir
invitert:
a. Skriv inn pris om arrangementet koster noe for deltakerne (om min/maks pris er fylt inn er
det disse som vises for deltakere)
b. Skriv inn maks antall deltakere dersom det er en begrensning på hvor mange deltakere som
kan være med. Dette er ikke relevant om du senere definerer deltakertyper
13. For proff invitasjon, se her:
a. Lag et bilde i gif evt med tekst inkl. Maks høyde bør ikke være høyere inn valgte
personinformasjonsfelt (i eksemplet under er bildet 175 pixler høyt og 475 i bredde). Husk
bildenavn uten mellomrom eller æøå.

b. Klikk evt

først.

c. Legg inn bilde via knappen.
d. Skriv evt også inn tekst
e. Bildet vil fremkomme for de inviterte til høyre for personfeltene:

Du kan senere endre arrangementet ved å klikke på ikonet
til venstre for
14. Klikk
arrangementet i listen til høyre. Skal du ha online betaling, fortsett i neste kapittel!

Tilleggsutfylling for aktiviteter med online betaling
1. Klikk

i arrangementet i liste til høyre

2. Huk av “Online betaling” om deltakere skal betale for deltakelse. Skal du ikke ha online betaling,
fortsett i punkt 14
3. Skriv inn en kort tekst i feltet “betalingsinformasjon”. Teksten vil legge seg til høyre for utregnet
pris ved betaling. OBS her bør du skrive eksempelvis “refundering av innbetalt beløp skjer kun
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dersom arrangementet blir avlyst” eller andre regler du setter for ditt arrangement. Merk at det ikke
er angrerett ved påmelding til tidsbestemte ytelser – se flere detaljer i dokumentet deltakervilkår som
du finner på www.123booking.no.
4. Velg betalingsbekreftelse iht hvordan du ønsker at deltakerne skal få bekreftet sin deltakelse:
a. Ved bestilling – Deltaker får umiddelbart bekreftet sin bestilling så lenge det er ledig
kapasitet på valgt deltakertype/produkt. Betaler når det passer eller etter purring fra arrangør
b. Fra arrangør – Deltaker bestiller, men må vente på bekreftelse fra arrangøren før han kan
betale (krever mer oppfølging fra arrangør, og evt mailutsendelse)
c. Ved online betaling – Deltaker bestiller/reserverer og må bekrefte gjennom online betaling
innen 15 minutter ellers utløper bestillingen. Dette er alternativet som krever minst innsats
fra arrangør.
5. Klikk
i arrangementet i liste til høyre for å legge til deltakertyper, produktkategorier og
produkter inkl priser. OBS om du benytter online betaling, så må et arrangement MINIMUM
ha en deltakertype eller produkt inkl pris for at personer skal kunne melde seg på!
6. Dersom du har tilleggsprodukter som mulighet ved deltakerbestilling, legg evt bilder/tekst av
produktene i feltet “produktinformasjon”. Dette vil vises på deltakers bestillingsside rett under
feltene hvor de huker av for valgte produkter
7. Legg inn type deltakelser via
OBS en deltaker vil kun ha mulighet til å velge maks
EN deltakertype, men mange tilhørende produkter som enten gjelder alle deltakertyper eller knyttet
opp til valgt deltakertype. Eksempler på deltakertyper kan være “barn” ELLER “voksne”, “gutt 6 år”
ELLER “gutt 7 år, Fotballskole 2 dager ELLER fotballskole 3 dager osv. Minimum MÅ et
arrangement ha en deltakertype om du har betaling med kort
a. Registrer hver deltakertype i felter som vist under. Moms er om ditt arrangement er mvapliktig og oppgis i enten 8, 14 eller 25%. Standardvalg er det ene som er valgt når deltaker
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åpner invitasjonen.

b. Klikk

før du evt registrerer flere deltakertyper

c. Klikk deltakertypens navn i listen nederst for å editere registrert deltakertype

d. For å fjerne deltakertype:
i. Marker deltakertype i listen ved å klikke på deltakertypens beskrivelsesfelt i liste
nederst og klikk

for å slette deltakertype.

ii. Du kan ikke fjerne deltakertype om de har tilknyttede produkter til seg. Sett
deltakertype til “inaktiv” i stedet i disse tilfellene.
e. Klikk

for å returnere til arrangementet
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8. Registrer produktkategorier via
Eksempel på produktkategorier kan være “gensere”
og tilhørende produkter vil da være eks. “genser str M” og “genser str L”. Du kan alternativt droppe
produktkategorier og gå rett til produkter om det er få produkter å velge mellom
a. Skriv inn produktkategoriens navn (eks “gensere”)
b. Skriv en kortfattet beskrivelse
c. Angi med tall dersom det er en maksimum pr person
d. Angi med tall dersom det er en minimum pr person
e. Angi sorteringsrekkefølge for å styre hvor på deltakers side produktkategorien fremkommer
f. Huk av dersom produktkategorien er obligatorisk for deltaker

g. Klikk
h. Skal du editere produktkategori, klikk produktkategoriens navn i listen
9. Registrer og administrer produkter via
a. Skriv inn produktets navn (eks Genser str M)
b. Skriv en kortfattet beskrivelse
c. Sett inn tall om det er et maks antall pr person
d. Skriv inn pris med tall
e. Angi moms-sats dersom du har momsplikt på registrert produkt. Satser er 8, 14 og 25%. OBS
arrangør er selv ansvarlig for å finne ut om det er mva-plikt på produktet. En rettledning er
levert fra KX I eget kapittel I brukerveiledning, men det er klubbens ansvar å selv sikre at de
angir moms der det er pliktig!
f. I feltet sortering velger du rekkefølgen på produktet i listen slik den vises for deltaker.
g. Angi hvilken produktkategori produktet tilhører dersom du har opprettet produktkategorier
h. Huk av i feltet “obligatorisk” dersom det er pliktig for deltaker å fylle inn
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i. Knytt produktet til valgt/valgte deltakertyper. Dette gjør du ved å markere avgiftstypene i
listen (shift eller ctrl om du skal velge flere) før du lagrer

j. Klikk
k. Skal du editere registrert produkt, klikk produktets navn i listen:

l. Klikk
10. For å angi hvilke deltakere som skal inviteres, følg beskrivelse i neste kapittel

Inviter spillere/foresatte til aktivitet
1. Velg menyen MIN SIDE-ADMINISTRERE - AKTIVITET
2. Velg ønsket arrangement ved å klikke på ikonet

til venstre for aktiviteten i listen til høyre
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3. Velg hvilke deltakere som skal inviteres ved å huke i boks til venstre for navnet. Skal du ha kun
spillere huker du av for ”inkluder spillere” og ”velg/avsjekk alle”;

,
a. Klikk

for å få personene inn i deltakerlisten til høyre. Personene

kan fjernes fra deltakerlisten ved hjelp av knappen
personene er lagt inn i deltakerlisten.

også etter at

4. Velg hvem du vil sende til ved å huke av for valgt filter for mottakere. OBS om du kun vil sende til
utvalgte basert på filtrene under så markerer du personer ved å klikke på navn samt holde shift- eller
ctrl-tast inne om du skal velge flere:
a. alle – samtlige personer
b. inviterte – de som allerede har fått en invitasjonsmail
c. ikke-inviterte – de som ikke har fått invitasjonsmail
d. Påmeldte – de som har meldt seg på

e. Ikke-påmeldte – de som ikke har meldt seg på
f. Betalt OK – de som har meldt seg på og betalt
g. Restbetaling – de som har meldt seg på men som ikke har betalt hele beløpet
5. Klikk
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6. Skriv inn meldingstekst om ønskelig og evt legg inn små bilder i .gif. OBS husk filnavn/filstreng
uten mellomrom og æøå). OBS legg alltid til teksten ”klikk på knappen MELD PÅ” øverst i mailen
for å melde deg på” om du har påmeldingsregistrering.
7. Last evt opp ETT dokumentvedlegg som skal ligge ved i invitasjonen. OBS filnavn må være uten
mellomrom og æøå
8. Klikk
9. Om mottakere nederst på siden og invitasjonen ser riktig ut klikk
knappen

Velg evt.

om du ønsker å endre på tekst/inviterte.

10. Skal andre enn personer som er knyttet til laget ditt få melde seg på: Legg da ut arrangementets
generelle påmeldingslink på lagsiden og/eller andre steder. Link til ditt arrangement finner du under
Velg deltakere som vist her:

Ek
sempel på link er http://kxweb.no/portal/public/event/signup.do?siteId=67&eventId=6233

Registrere påmeldinger og sjekke status for påmelding til aktiviteter
Som arrangør har du full oversikt over hvem som har meldt seg på, betalt, besøkt påmeldingsiden din osv.
Her følger beskrivelse på hvordan du administrerer arrangementet etter at invitasjoner er sendt ut.

1. Velg menyen MIN IDE-ADMINISTRASJON - aktivitet.
2. Klikk ikonet

for å se detaljer om de inviterte

3. Velg relevant filter for hvem du vil se i personlisten. Eks “betalte” vil vise alle de som har betalt
med navn. OBS om du kun vil sende til utvalgte basert på filtrene under så markerer du personer ved
å klikke på navn samt holde shift- eller ctrl-tast inne om du skal velge flere:
a. alle – samtlige personer
b. inviterte – de som allerede har fått en invitasjonsmail
c. ikke-inviterte – de som ikke har fått invitasjonsmail
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d. Påmeldte – de som har meldt seg på

e. Ikke-påmeldte – de som ikke har meldt seg på
f. Betalt OK – de som har meldt seg på og betalt
g. Restbetaling – de som har meldt seg på men som ikke har betalt hele beløpet

4. Vurder tiltak for å få flere deltakere til arrangementet:
a. hent inn flere potensielle deltakere via “velg deltakere” fra ditt lag
b. registrer ny person via
c. send invitasjon til personer under “ikke-inviterte” – OBS denne listen inneholder også de
som ikke har fått invitasjon men som har meldt seg på eksternt
d. Send ny invitasjon til personer under “ikke påmeldte”
e. Send påminnelse til “restbetaling” – alle som har meldt seg på, men ikke betalt enda
f. Send påminnelse til “påmeldt” – alle som har meldt seg på, men ikke betalt enda
5. Sjekk hvem som har besøkt arrangementet via
for å se på respons invitasjoner og
påminnelser. Her kan du se logg på antall ganger hver person har besøkt arrangement om de har
anbefalt via facebook osv
6. Totalantallet av deltakere finner du alltid nederst til høyre i listen
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7. Du kan sortere på eksempelvis avgift i tabellen under ved å klikke på kolonnenavn:

8. Finne deltakere som har betalt for seg selv OG andre deltakere:
a. OBS dette finner du kun i filtre for “betalt OK” og “rest-betaling”

9. Klikk på + tegn til venstre for navnet for å se detaljer
10. Sjekk status på alle innbetalinger via
OBS dersom deltaker får beskjed “betaling
feilet”, og henvender seg til deg som arrangør, så er dette en nyttig rapport som henter alle betalinger
som er vellykket. Deltaker får IKKE ordrebekreftelse om ikke betaling lykkes, og da må du be
deltaker om å betale på nytt om du ikke finner deltakers navn her. Årsak til “betaling feilet” vil i
disse tilfeller vare at Nets er nede, eller at deltaker gjør noe feil i registreringen.
11. Melde deltaker på eller av arrangementet. OBS om arrangementet er satt opp med online betaling er
det opp til deg som arrangør om du skal refundere ved avmelding. Knappen “meld på” får også en
annen betydning når online betaling egentlig er endelig bekreftelse på deltakelse, og medfører en
manuell liste dersom man godtar påmelding uten kortbetaling ved spesielle forhold.
a. velge i listen ved å klikke på navn (evt flere vha shift eller ctrl-tast) OBS har du filter på
“alle” og ikke velger utvalgte navn, så melder du på/av ALLE i listen
b. Klikk

eller

12. Fjern deltakere helt fra listen ved å:
a. velge i listen ved å klikke på navn (evt flere vha shift eller ctrl-tast) OBS har du filter på
“alle” og ikke velger utvalgte navn, så fjernes ALLE i listen
b. Klikk
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Endre/sjekke deltakers bestillinger (inkl eventuelle krediteringer)
Gjelder arrangementer hvor du har definert deltakertyper, produktkategorier og/eller produkter. Her får du
gode oversikter over bestillinger pr deltakertype og pr produkt, og kan som arrangør også endre bestillinger.
OBS om deltaker allerede har betalt med kort, er det du som arrangør som må ordne eventuelle krediteringer
fra egen konto. Ved økt pris kan du be deltaker om å betale med kort for tilleggsbeløpet, eller ordne manuelt
med faktura for deltaker om de ikke har mulighet til å betale med kort.
1. Velg menyen MIN SIDE-ADMINISTRASJON - AKTIVITET.
2. Klikk ikonet
3. Velg «DELTAKERTYPER» om du vil se på deltakers valg av deltakertype ELLER endre deltakers
bestilling
a. Se på hvem som har valgt en deltakertype ved å velge deltakertype i listeboks:

b. Endre/nullstille/tilordne deltakertype ved å markere navn i listen, velge deltakertype og
klikke
i.

- valgte deltakere tilordnes deltakertype valgt i listeboks

ii.

- deltakertype fjernes fra valgte deltakere

iii.

- deltakertype valgt i listeboks fjernes fra deltakere som har
fått denne tilordnet

iv.

- alle tildelte deltakertyper fjernes
Her vist med eksempel for å nullstille valgt type (delta marmark høst 2011):

4. Velg

om du vil se på deltakers bestillinger ELLER endre deltakers bestilling.
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a. Se på produkter ved å velge relevant produkt i nedtrekksliste:

b. Endring er her eksemplifisert med endring av Nina Elverum ved å bekrefte produktet
“refleksvest” :

c. Klikk produkt i listen over produkter øverst (evt flere ved shift eller ctrl-tast)
d. Om du skal endre en deltakers bestilling, velg denne personens navn i listen
e. Huk “valgte” personer og produkter
f. Angi antall og bekreftet antall
g. Klikk
5. Vurder eventuelle krediteringer til deltakerne basert på for mye innbetalt, angrerett ved fysiske
produkter, avlyst arrangement osv. Her er det du som arrangør som bestemmer retningslinjene og for
øvrig sørger for at angrefristlov og forbrukerkjøpsloven blir fulgt. Se detaljer i deltakervilkår
tilgjengelig som PDF på www.123booking.no
a. Endre produkt- og/eller deltakerbestillinger som beskrevet i forrige punkter
b. Søk i deltakerfilter “restbeløp” (deltakere med minusbeløp har foretatt for mye innbetalt
mens deltakere med plussbeløp har betalt for mye iht bestilling)
c. Foreta eventuelle krediteringer fra klubbens konto om deltaker har krav på dette
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Kommuniser med deltakere via mail
Foreløpig er det kun mulig med mail.
1. Velg menyen MIN SIDE-ADMINISTRASJON - ARRANGEMENT.
2. Klikk ikonet
3. Velg filter for mottakere av din mail.. OBS om du kun vil sende til utvalgte basert på filtrene under
så markerer du personer ved å klikke på personen i listen (alle steder bortsett fra på
fornavn/etternavn) samt holde shift- eller ctrl-tast inne om du skal velge flere
a. alle – samtlige personer
b. inviterte – de som allerede har fått en invitasjonsmail
c. ikke-inviterte – de som ikke har fått invitasjonsmail
d. Påmeldte – de som har meldt seg på

e. Ikke-påmeldte – de som ikke har meldt seg på
f. Betalt OK – de som har meldt seg på og betalt
g. Restbetaling – de som har meldt seg på men som ikke har betalt hele beløpet
4. Klikk
5. Skriv inn meldingsteksten
6. Klikk
7. Last evt opp et vedlegg ved å klikke på

og hent dokument fra din PC

8. Sjekk mottakerlisten nederst!
9. Klikk

Rapporter for excel og/eller print
Du har valget mellom excel og pdf når du skal ta ut rapporter. Dette finner du nederst i listene hvor det er

mulig til venstre som vist her:
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MVA-plikt på solgte tjenester/produkter i et arrangement?
Klubben må selv sørge for at de angir mva iht tjenester/produkter innlagt i arrangementet, og KX er ikke
ansvarlig dersom klubben gjør feil her. Vi har valgt å tilgjengeliggjøre en veilending basert på informasjon
innhentet fra egen revisor i PDF-dokument på www.123booking.no (Dette er kun en veiledning/linker hvor
klubben kan starte med å kartlegge sin mva-plikt)

Hvordan ser det ut for deltaker?
Se bilder nedenfor. Forøvrig anbefales det å gjennomføre en bestilling (bortsett fra selve betalingen om man
har kortbetaling…) før invitasjonsutsendelse til seg selv!
Deltakere melder seg enten på via utsendt mailinvitasjon som ser slik ut:

Eller via online påmeldingsside i link på hjemmeside:
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Slik ser utfyllingsskjemaet ut (ferdig utfylt ved mailinvitasjoner mhp personinformasjon):
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Slik ser betalingskvittering ut:
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Legge inn hurtiglinker (NY)
Kun mulig dersom klubbledelse har åpnet for dette, og de legger seg rett under nyheter som vist her med 3
knapper. Kan også være eksempelvis lagets heiarop med tekst!

Legg inn oppslagstavle på lagsiden (NY)
Praktisk for korte beskjeder, linker til arrangementer, bilder m link som skal ligge synlig lengre enn en en
nyhet. Se eks her:
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1. Velg meny MIN SIDE-ADMINISTRERE-OPPSLAGSTAVLE
2. Skriv inn tittel
3. Legg inn bilde, kildetekst og/eller tekst i feltet
4. Klikk LAGRE

Administrere innholdsmeny for laget (NY)
Under lansering, og er ikke klar pr 11.10.12. Innholdsmeny i topp kun synlig fra lagsiden inkl undermenyer
hvor man kan legge fast tekst, link til dokumenter mm.

«Bruke Facebook smart» (NY)
Foreløpig kun lansert mulighet til å legge inn kommentarer i nyheter/likes, men under lansering å knytte
FB-profilen sin til lagsiden slik at man får inn teasers fra lagets oppdatering direkte på sin FB-profil og
dermed besøker lagsiden oftere. Gir penger i kassen til klubben!
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Administrere treninger
Slette – endre - avlyse – registrere nye treninger
Under menyen TRENINGER kan du registrere informasjon vedrørende laget ditt sine treninger. Det er
mulighet både til å endre, slette og avlyse eksisterende treninger, legge inn nye treninger samt registrere
oppmøte i etterkant av treninger. Administrator i klubben bør i forkant av hver treningstidsperiode i klubben
lagt inn ditt lags treningstider slik at oversikten viser alle treninger for laget ditt. Det er ditt ansvar å endre
dette løpende, slik at kun de treninger dere planlegger å gjennomføre vises i oversikten. Løpende
oppdatering er viktig slik at spillere/foreldre kan stole på informasjonen, samt at baneoversikten til klubben
viser reelt bruk av banene. En avlyst trening hos ditt lag gir ledige baner for andre lag!
OBS Det anbefales å ha et eget vindu åpent med klubbens banetilgjengelighet for å sikre at treningen legges
til et tidspunkt hvor du har tilgang til bane. Se egen beskrivelse i Sjekke banetilgjengelighet
Følg beskrivelse under, avhengig av hva du behøver å gjøre:
1. Slette eksisterende trening:
a. Velg menyen MIN SIDE-TRENINGER - ADMINISTRERE
b. Klikk på

til høyre for ønsket trening

c. Klikk

for å bekrefte slettingen

2. Endre eksisterende trening:
a. Velg menyen MIN SIDE-TRENINGER- ADMINISTRERE
b. Klikk på

til høyre for ønsket trening

c. Endre dato, sted, kommentarer eller tid for treningen i feltene til høyre i vinduet.

d. Klikk
OBS Varsle evt. lagets medlemmer via SMS eller e-mail om det er kort tid
til treningen starter
3. Avlyse eksisterende trening:
a. Velg menyen MIN SIDE-TRENINGER- ADMINISTRERE
b. Klikk på

til høyre for ønsket trening

c. Huk av for ”Avlyst”
d. Klikk
OBS Varsle evt. lagets medlemmer via SMS eller e-mail om det er kort tid
til treningen starter
4. Registrere ny trening for laget:
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a. Velg menyen MIN SIDE-TRENINGER- ADMINISTRERE
b. Skriv inn dato, sted og tid for treningen i feltene til høyre. OBS dato må skrives inn med
dd.mm.yyyy og klokkeslett som 00:00. Om du skriver inn feil informasjon kan du klikke
knappen

for å begynne registreringen på nytt.

c. Skriv inn en kommentar vedrørende treningen.
d. Klikk

Registrere oppmøte på avholdt trening
1. Velg menyen MIN SIDE-TRENINGER- ADMINISTRERE
2. Klikk på

til høyre for treningen

3. Huk av til venstre for spillere som deltok på treningen
4. Klikk

Sjekke treningsfremmøte
Her får du muligheten til å se treningsfremmøte for spillere til laget ditt. At den grafiske oversikten
inneholder informasjon krever selvsagt at trenerne har registrert treningsoppmøte som beskrevet i
”Registrere oppmøte på avholdt trening”.
1. Velg menyen MIN SIDE-TRENINGER-TRENINGSFREMMØTE
2. Velg periode fra/til-datoer du ønsker å få oversikt over
3. Klikk
4. Grafisk oversikt oppdateres med treningsfremmøte som vist under:

Sjekke banetilgjengelighet
De fleste klubber har et hurtigvalg på forsiden for banetilgjengelighet. Bildet under viser et eksempel på
banetilgjengelighet hvor opptatt tid er merket i lyseblått (treninger) og mørkeblått (kamper):
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Sjekk tilgjengelighet i oversikten hvor treninger ligger med lyseblått og kamper med mørkeblått. Banene er
delt opp i 4 enheter, slik at det evt. kan være flere aktiviteter på banen samtidig. OBS Ved å holde musen
over, kan du se kontaktpersoner og flere detaljer. Ved å klikke på trening/kamp åpnes mailsystemet ditt
automatisk med en ferdig satt opp mail til trenerne!

Administrere lagets kamper inkl. resultatrapportering og
kampstatistikk
Hente seriekamper fra FIKS/NTB (om klubben din har denne ekstratjenesten)
Ved ekstratjenesten tabell&kamp-synkronisering får trenere muligheten til å hente kamper og oppdatere
kampinformasjon som er direkte koblet til fotballens kampadministrasjonssystem FIKS for idretten fotball
og tilsvarende for idrettene håndball, hockey og bandy fra NTB. Tjenesten gir også direkte tilgang til
lagenes tabell på lagsidene. Pr lag må det synkroniseres kamper og aktiveres tabellvisning på lagsiden. Merk
at det er ulik praksis pr klubb ift om klubbledelsen gjør dette eller om hvert lag gjør det selv.

Synkroniser kamper pr lag før sesongstart
OBS! Merk at ved synkronisering, så vil FIKS/Speaker-data (tid+klokkeslett og bane) overskrive 123-data.
Spesielt de yngre årsklassene der FIKS-data som regel kun angir standard-tider, må man være obs slik at
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man ikke overskriver de nye tidene som lagene har avtalt. For de yngre lagene, der man ikke har noen
innrapportering er det stort sett bare nødvendig å hente kampene i starten av sesongen, MEN ved
omberamminger og/eller nye lag i serien, må man synkronisere på nytt. Meldinger om omberamminger
kommer fra krets via mail etter vanlig rutine – se neste kapittel for rutine.
1. Klikk meny MIN SIDE-ADMINISTRASJON-SPEAKERSYNK for å hente inn seriekampene. OBS
123klubb er ”intelligent” slik at den foreslår en allerede innlagt kamp manuelt dersom det er samme
dato og klokkeslett som i FIKS/NTB. I tillegg gis det mulighet til å velge 123klubb-motstander slik
at samme kamp også benyttes på dette lagets hjemmeside. Motstanderlag overstyres dersom du
velger en spesifikk kamp som allerede er definert i 123klubb og knyttet mot en bestemt motstander.
Om det ikke tilknyttes en 123-kamp, så vil man ved valg av motstander oppnå at den nyopprettede
123-kampen også knyttes motstander og vises hos denne (unngår da fare for dobbeltregistreringer).
Dersom motstander allerede har kamp på samme tid (med ditt lag som ”fritekst”), vil man knyttes
opp mot denne kampen.
2. Sjekk gjennom listen over seriekamper fra FIKS/NTB til venstre
3. Huk ”oppdater alle” dersom du vil synkronisere alle kamper samtidig
4. Velg allerede innlagte kamper i listeboks pr kamp dersom dette er foreslått. Står det ”generer ny
kamp”, finner ikke 123klubb noen kamp som passer, og du ikke har registrert kampene manuelt. Det
vil da genereres en ny 123-kamp med samme data som FIKS/NTB-kampen.
5. Velg motstander i listen slik at motstander også får kampen inn på sin hjemmeside (aktuelt for
naboklubber som også benytter 123klubb, og forhindrer dobbeltregistrering av kamper). I
eksempelet under er det 2 andre 123klubber i serien (Viking og Hundvåg)

6. Klikk
7. Nå er kampene/tabell tilgjengelig i:
a. ”vanlig” meny ”kamper” for trener ift statistikk (spillere/mål/kampreferat-registrering osv)
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b. tabell er tilgjengelig på lagsiden
c. i dagens kamper og aktivitetskalender på forsiden
d. Banekalender for klubben er oppdatert med kampene iht kretsens oppsatte bane. OBS dersom
det er banearena som benyttes i kretsen, må dere oppdatere bane pr kamp der hvor laget evt
bare skal benytte ”halve” banen el. For idretten håndball er ikke arena en del av dataene
levert fra NTB i 2012.

Ny synkronisering ved omberamminger
OBS For de yngre lagene, der man ikke har noen innrapportering er det stort sett bare nødvendig å hente
kampene i starten av sesongen, MEN ved omberamminger og/eller nye lag i serien, må man synkronisere på
nytt. Meldinger om omberamminger kommer fra krets via mail etter vanlig rutine
1. Motta mail fra krets om endring i seriekamp eller evt ny motstander eller lag i serien
2. Klikk meny ”min side-Administrasjon-Speaker synk”
3. Om nye kamper er kommet til i serien vil disse kampene vises i hvitt. Gjør da følgende:
a. Huk til venstre for kamp/kampene i hvitt
b. Huk ”kun valgte”
c. Klikk
4. Dersom det er meldt om nye motstandere gjør du følgende
a. Huk til venstre for den/de kampene du har mottatt endring om
b. Velg bort ”tilknytt kamp”. Da opprettes det en ny kamp.
c. Klikk
d. OBS Du må slette den gamle kampen i meny Adm-kamper etterpå.
5. Dersom det er meldt om ny tid/sted gjør du følgende
a. Huk til venstre for den/de kampene du har mottatt endring om
b. Klikk

Legge inn kampinformasjon før kamp
Kampinformasjon legges vanligvis inn i to etapper, før og etter at kampen er spilt. OBS Har klubben din
kampinnhenting fra FIKS/NTB, behøver du IKKE å manuelt registrere seriekamper (se forrige kapittel). Det
er kun nødvendig at enten hjemmelag eller bortelag registrerer kampen om begge klubbene har 123KLUBB.
Dersom du registrerer en hjemmekamp hos deg, vil denne automatisk legge seg i KAMP-listen på
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hjemmesiden til motstanderen din (selvsagt kun om motstanderen din også har 123klubb). Bane er det kun
hjemmelag som kan registrere, dvs. du må gå inn å velge bane på kamper som motstander har registrert, der
hvor du har hjemmekamp.
1. Velg menyen MIN SIDE-ADMINISTRERE - KAMPER. Skjermbildet for kampinformasjon ser ut
som vist under.

2. Legg inn motstander. Om du finner laget i listen. er en fordel at man bruker denne, ettersom kampen
da vil bli synlig også på motstanderlagets web-side. Finner du ikke laget i listen, skriver en lagets
navn i ”fritekst”-boksen. Merk at ikonet til høyre for feltet gir deg en oversikt over trenere/oppmenn
inkl. kontaktinformasjon til motstanderen.
3. Skriv inn dato (dd.mm.åååå) og klokkeslett (00:00)
4. Velg bane fra liste eller benytt ”fritekst”-boksen om du ikke finner banen eller dere spiller på
bortebane. Sjekk tilgjengeligheten på ønsket bane i klubbens oversikt Sjekke banetilgjengelighet. I
det kampen lagres, vil du få beskjed om "Dobbelbooking (sjekk bane/tid)" hvis du forsøker å legge
inn en kamp til et sted hvor det allerede er oppsatt trening/kamp.
OBS Merk at du på enkelte baner kan booke hele banen (Djervbanen), halve banen
(Djervbanen A) eller ¼ av banen (Djervbanen A-1).
OBS Det er hjemmelaget som er ansvarlig for å velge riktig bane fra liste (også i de tilfeller hvor det
er bortelaget som har registrert din hjemmekamp må du gå inn på kampen og velge bane fra liste)
5. Er kampen bekreftet med trener/lagleder på motstanderlag kan du sjekke av i ”Bekreftet”-boksen
6. Huk av dersom dette er en hjemmekamp

Side
47/62

7. Ta bort avhuking i ”åpne for referat” dersom du ikke ønsker at trenere/spillere/foreldre skal kunne
skrive referat. OBS Referatet blir tilgjengelig på klubbens forside under ”aktuelt” og på lagsiden.
8. Trykk på knappen
Kampen blir nå synlig i din og motstanderens kampliste. Kampen vil
også automatisk ligge synlig øverst på klubbenes Forside når kampen er en av de 5 neste kampene
klubben skal spille eller som dagens kamp!

Slette kamper
Sletting av kamper er kun mulig før det er registrert kampinformasjon (etter kamp). Det kan være aktuelt å
slette en kamp dersom den er avlyst, eller at det er en motstander som har lagt inn en kamp på feil lag (dvs.
en kamp som dere ikke skal spille) Kampen vil da endres hos mottakeren ved at motstander står som fritekst
(kun klubbnavn)
1. Velg menyen MIN SIDE-ADMINISTRERE - KAMPER.
2. Klikk på ikonet

til venstre for kampen.

3. Bekreft sletting ved å klikke
Dersom det er motstanderen som har registrert kampen hos dere,
vil det nå kun vises klubbnavn i motstander-feltet på deres hjemmeside, og ikke ditt lag sitt
lagnummer/navn

Registrere kampinformasjon etter kamp
1. Velg menyen MIN SIDE-ADMINISTRERE - KAMPER.
2. Velg aktuell kamp ved å trykke på

til venstre for kampen.

3. Legg inn resultatet og husk at ditt lags mål ALLTID skal stå i første ruten.
4. Legg eventuelt inn ”trenerens kommentarer” i kommentarboksen. Disse vil foreløpig vises ved
”mouseover” under Aktuelt på forsiden, dersom du registrerer et kampreferat. OBS det er altså
IKKE for intern bruk for trenere.
5. Legg inn antall tilskuere på kampen
6. Trykk på
7. Legg inn spillerinformasjon ved å trykke på spiller-knappen til venstre for aktuell kamp
a. Du får nå opp en side som ser ut som vist under:

b. Kryss av for de spillerne som deltok på kampen
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c. Legg inn antall mål per spiller – dette vil fremkomme i målscorerstatistikk på forsiden for lag
fra 13 år og i adelskalender i venstremeny
d. Legg inn antall målgivende pasninger i feltet ”assist”
e. Legg inn bytter i feltene ”inn” og ”ut” i minutter
f. Legg inn antall gule/røde kort
g. Legg inn kommentarer pr spiller
h. Legg inn spillerens draktnummer og posisjon på banen
i. Trykk

Lage kampreferat
1. Legg inn referat fra kampen ved å klikke på til venstre for kampen. Referatet vil automatisk bli
synlig på klubbens forside under aktuelt samt på datoen i kamplisten på lagsiden UNDER
REVIDERING I NY DESIGNMAL.
a. Klikk knappen
OBS spillere som var med, målscorere legger du inn som
beskrevet i kap. ”registrere kampinformasjon etter kamp”
b. Skriv inn tekst i fritekst-feltet og legg evt inn linker i teksten
c. Legg inn bilder via knappen

eller videoer via knappen

:

1. Klikk
2. Velg bilde fra klubbens server. Evt. kan du velge annet bilde ved å klikke
, velge bilde/flash i egen fil-katalog og klikke
3. Klikk
4. Bildets størrelse kan endres ved å markere bildet og dra i hjørner
5. Klikk
d. Velg meny MIN SIDE-ADMINISTRERE-KAMPER OG ikonet
Legg inn ”trenerens kommentarer” og klikk
under aktuelt på forsiden

til venstre for kampen.

. Dette blir synlig via ”mouseover”

e. Klikk
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Spillerutvikling
Sjekke hospiteringsoversikt for lagets spillere
123klubb kobler sammen ALL aktivitet hver spiller er med på i sin klubb. Oversikt over dine spillere finner
du slik:
1. Velg menyen MIN SIDE

2. Klikk linken hospiteringsoversikt:
3. Du leser her kamper/treninger pr spiller pr uke/dag. Fargekodene som er benyttet er forklart nederst i
tabellen og kamper vises som store bokser mens treninger er ”duse”:

Lage videoøvelser for laget
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P.t. er det 250 fotballøvelser i tilgjengelig nasjonalt øvelsesbibliotek. Hvert lag og klubb har mulighet til å
laste inn egne øvelser for alle idretter.
1. Velg menyen MIN SIDE-TRENINGER - MIN ØVELSESBANK
2. Last ned egen instruksjon i pdf OG gratisprogram for filmklipp-konvertering første gang du skal
laste opp videoklipp via:

3. Angi verdi for en ny økt i feltene til høyre. OBS merk at du får flere valg etter første gangs lagring
med bla. instruksjoner, momenter, bakgrunn osv:

4. Klikk
5. Legg inn mer-informasjon om økten ved å sette ”button” i riktig boks, skrive tekstbeskrivelse og
klikk

:
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6. Du kan lage flere beskrivelser pr tema og flytte dem opp/ned, endre, slette med piltaster osv:

Lage treningsøkt for laget
Tips: om klubbens spillerutvikler legger inn treningsøkt i stedet, blir treningsøktene tilgjengelig for ALLE
klubbens lag.
1. Velg menyen MIN SIDE-TRENINGER - TRENINGSØKTER
2. Klikk

3. Angi tittel, beskrivelse og tidsperiode:
4. Klikk
5. Klikk
for å angi hvilke øvelser du skal ha med i økten. Det er to måter å legge inn
øvelser – enten ved fritekst eller ved å hente videoøvelser:
a. Videobaserte øvelser fra ulike ”domener” følg pkt 7 og utover
b. Fritekstøvelser. Eksempelvis ”uttøying”. Følg pkt 6
6. For å legge inn fritekstøvelser gjør du følgende:

a. Skriv inn navnet på øvelsen i tekstfeltet
b. klikk
7. Klikk
for å hente videobaserte øvelser. Videoøkter kan plukkes fra like
“domener”. Eksempler på domener er:
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a. Personlig – fra utøverens treningsdagbok (ikke tilgjengelig for trener)
b. Lag – fra trenerens innlagte økter
c. Klubb – innlagt av klubbens spillerutvikler
d. Regionalt – lagt inn av regionens toppklubb (eks. Fredrikstad FK i Fredrikstad-distriktet)
e. 123proff – nasjonalt øvelsesbibliotek
8. Søk etter relevante øvelser ved å angi søkekriterier (eks. fritekst ”hurtighet”, ferdighetskategori) Pr i
dag fungerer kun nivå 1 i ferdigetskategori i søkekriterie og et begrenset antall
fritekstord.

for å få opp relevante øvelser (de 20 første vises i søkeresultat)
9. Klikk
10. Klikk på en økt for å lese mer om øvelsen og evt se videofilmen
11. For å velge øvelse venstreklikk, hold museknapp nede og dra over til ”valgte øvelser”

12. Klikk
13. For å gå tilbake til treningsøkten klikk
14. Angi veiledende tider for hver øvelse ved å venstreklikke på mus og dra tids- og
repitisjonsindikatoren (du kan også skrive med tall)

15. Klikk
16. For å bytte rekkefølgen på øvelser:

a. Venstreklikk og dra opp/ned i rekken på øvelser
b. Klikk
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17. For å fjerne øvelser:

18. For å endre en eksisterende økt:

Legg treningsøkter til bestemte treninger
Ved å benytte øktplanleggeren gjør du det mulig som trener at andre trenere og spillere/foreldre kan se
planlagte videoøvelser via MIN SIDE og/eller via lagsiden i venstremenyen (samt i egen treningsdagbok om
spilleren fører dagbok via 123proff).
1. Velg meny Treninger – øktplanlegger (OBS treningstid og treningsøkt må være lagt inn!)
2. Velg relevant domene og klikk
3. Dra ønsket økt ved å venstreklikke og holde museknapp nede og dra økten over i ønsket
treningsdato. Slipp deretter museknapp.

4. Klikk
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5. Trenere og spillere vil kunne se treningsøkten på lagsiden. Se eksempel fra lagside med 3

videoøvelser lagt inn:
6. Utøvere som bruker treningsdagbok OG har knyttet økter til laget sitt kan også se øktene i
treningsdagboken via Øktplanlegger samt at det blir loggført hvilke ferdigheter utøveren trener på i
dagboken.

Invitere spillere til å benytte 123proff treningsdagbok og sjekke belastning
Via 123proff får spillere tilgang til sin egen online treningsdagbok. Denne er gratis å benytte for spillerne,
og trenerne kan selv invitere spillerne til å ta treningsdagboken i bruk.
1. Velg menyen MIN SIDE-ADMINISTRERE – SPILLERUTVIKLING
2. Huk av de spillerne du ønsker at skal ta i bruk treningsdagbok (de bør få litt veiledning i
oppstartsfasen av enten foreldre eller trener). Det ligger også en egen videofilm ”kom i gang med
treningsdagbok” etter pålogging på www.123proff.no.
3. Klikk
4. Oversikten øverst viser ukentlig treningsinnsats pr spiller som blir tilgjengelig for trener i samme
meny når spillerne er i gang. Merk særlig at spillerne bør knytte hver aktivitet til type trening og lag
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slik at lagets treninger/kamper kommer automatisk inn i treningsdagbok:

Sjekke belastning for spillerne
Her får du muligheten til å se hvor mange kamper/treninger spillerne dine har hatt den siste tiden. En nyttig
oversikt for å få oversikt over om det er spillere som har for høy belastning osv. At den grafiske oversikten
inneholder informasjon krever selvsagt at trenerne har registrert treningsoppmøte som beskrevet i pkt 5
under Registrere fremmøte og hvem som har vært med i kampene som beskrevet under Registrere
kampinformasjon etter kamp.
1. Velg menyen TRENINGER – BELASTNINGSOVERSIKT for å få frem liste med spillere og totalt
antall kamper/treninger pr uke:

Spillerbørs
Anbefales kun for voksne spillere. Gir mulighet til å angi karakter fra 1 – 10 og legge inn kommentar pr
spiller pr kamp.

Åpne kamp(er) for spillerbørs
1. Velg menyen MIN SIDE-SPILLERBØRS – ADMINISTRERE
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2. Klikk til venstre for kampen du ønsker å åpne for spillerbørs (kamper må være registrert inn via
menyen ADMINISTRERE – KAMPER i forkant)

3. Angi regler for spillerbørsen. Eksempelvis:
som forteller at
børsen stenger 16. mars kl 11 og at det både er trener/spillere som kan stemme. Her er det åpnet for
at spilleren KUN ser egne poeng/kommentarer. OBS merk at spillere og resultat må være registrert
på kampen før stemmegivning kan starte!
4. Klikk

Avgi stemme
Anbefales benyttet kun for voksne spillere!
1. Velg menyen SPILLERBØRS – STEMMEGIVNING
2. Klikk ”Avgi din stemme” til høyre for ønsket kamp:
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3. Velg poeng pr spiller og legg evt inn en kommentar. Du finner en beskrivelse pr tall ved å holde

musen over tallet:

Ferdig resultat kan se ut som følger
4. Klikk
for å avgi din stemme. Resultater på børsen ser du etter at børsen er stengt om trener
har tillatt det i egen link i menyen SPILLERBØRS – ADMINISTRERE i egen link
”stemmeresultater” (klubbleder i hver klubb har tilgang til å se alle spillerbørsresultater for alle lag i
klubben)

Kampstatistikk for laget og klubben
Sjekke egne spillere sin statistikk
Etter hvert som lagets kamper registreres med resultater, viser oversikten spillernes kampstatistikk.
1. Velg menyen MIN SIDE-RAPPORTER - STATISTIKK
2. Les i tabellen som vist under hvor K står for Kamper og M står for Mål:
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Sjekke statistikk for klubbens lag
Etter hvert som klubbens kamper registreres med resultater, viser oversikten lagenes kampstatistikk.
1. Velg menyen MIN SIDE-RAPPORTER - VÅRE LAG
2. Velg idrett i liste til høyre
3. Les i tabellen som vist under. Hold evt. musen over kampen om flere detaljer ønskes:

Krympe bilder før innlasting i 123klubb
For at hjemmesiden ikke skal bli for ”tung” for brukere som ikke har rask internet-tilkobling, er det laget en
begrensning på hvor store bilde-filer bør være. Følg anvisning under for å krympe bildene dine før du laster
dem inn i web-løsningen. OBS Fremgangsmåten vil variere avhengig av hvilket program du benytter.
Anvisningen under er beskrevet ut ifra programmet ”Microsoft Office Picture Manager”. Anbefaler særlig
gratis-programmet ”Fotosizer”. Dette kan du laste ned i egen link i meny ”billedgalleri” eller ”nyheter” der
du legger inn forsidebilde. KX jobber med å finne en løsning for automatisk krymping før opplasting.

Via gratisprogrammet ”Fotosizer”
1. Kun første gang: last ned gratisprogrammet Fotosizer. Link til programmet finner du følgende
steder:
a. I meny Administrere – Billedgalleri (i link ETTER at et billedgalleri er lagret)
b. I meny Administrere – Nyheter. (i knapp for forsidebilde ETTER at nyhet er lagret)
2. Åpne Fotosizer

3. Klikk
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4. Marker bildet/bildene du vil krympe som du har lagret på din PC (har testet opp mot 300 bilder
samtidig)

5. Velg pixler som størrelse i listeboks:
6. Angi størrelse for størrelse etter krymping:
a. Bildegalleristørrelse: velg bredde (width) 640
b. Forsidebilder nyheter: velg bredde (width) 495
7. Angi katalog du vil at dine ferdig krympede bildene skal lagre seg på din PC via ikonet

8. Klikk
9. Sjekk at de ferdiglagrede bildene IKKE har filnavn med mellomrom og/eller bokstavene æøå

Via programmet ”Paint”.
1. Dobbeltklikk på bildet i filkatalog på din PC
2. Velg menyen ”Bilde – endre størrelse”
3. Velg ”forhåndsdefinert bredde X høyde” i liste til høyre
4. Klikk
5. Klikk OK
6. Lagre bilde (obs IKKE æ,ø,å eller mellomrom i filnavn)

Etter sesong
Finne ”gamle” lag i forbindelse med sesongovergang
En gang i året skifter KX Products alle lag/idretter til ny sesong, og noen idretter får også automatisk
”løftet” laget til neste naturlige årsklasse. Eksempelvis; i november blir fotball overført til ny sesong mens
håndball blir overført i juni hvert år. Trenere og koordinatorer kan fremdeles gå inn på laget ved forrige
sesong. Gjør følgende:
1. Etter pålogging som Trener, klikk menyen VELG LAG
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2. Du får opp en liste over lagene fra aktiv sesong. Til høyre på siden ligger det en link ”Forrige
Sesong”. Klikk på denne for å få opp laget/lagene du var trener for året før.

3. Velg ditt ”gamle” lag

Lage diplomer
Ved noen få tastetrykk vil web-løsningen generere diplomer for alle spillerne på laget ditt. For et godt
printer-resultat er det fordel med fargeprinter og evt. glanset papir. Sjekk med klubbens administrasjon før
du går i gang med diplomer etter sesongen. Følgende diplomalternativer finnes pr. i dag:
Type1: Diplomet inneholder lagets kamper/resultater, antall kamper/mål for hver av lagets spillere,
spillerbilder. Nederst finnes et større bilde av enkeltspilleren m/antall mål/kamper for aktuell sesong og
totalt. Inneholder laget mange spillere anbefales Type 1B.
Type2: Diplomet inneholder kun spillerbilder. Nederst finnes et større bilde av enkeltspilleren m/antall
kamper for aktuell sesong og totalt.
OBS Diplomene er designet med tanke på at spillerne finnes med portrettbilde i web-løsningen. For klubber
som ikke har portrettbilder for spillerne, vil bildene komme opp med utgrået bilder.
1. Velg menyen RAPPORTER - DIPLOMER
2. Velg type diplom ved å klikke på diplomet. OBS Merk at det kan ta over et minutt før diplomsidene

lastes! En diplom kan se ut som følger:
3. Angi utskriftsformat via Fil-Utskriftsformat-meny ved å;
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a. Velg riktig topp- og bunnmarg for å få en diplom pr. side (prøv med 10)
b. Ta bort topp og bunntekst
4. Print diplomer ved å;
a. Høyreklikk på diplomen
b. Velg menyen Fil – Skriv ut
c. På noen PC`er må man velge menyen ”opsjoner”/”options og ”skriv ut kun valgt
ramme”/only the selected frame
d. Klikk
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