Under kalender kan I se
alle kommende
aktiviteter samt status for
tilmeldte og afmeldte
aktiviteter.

For denne aktivitet er
status "Tilmeldt"
For denne aktivitet er
status "Afmeldt".
For denne aktivitet er
hverken tilmeldt eller
afmeldt.
Ved at ”klikke” på
aktiviteten kan I:
- Se frivillige opgaver
- Se status for
tilmeldte/afmeldte
spillere og trænere.
- Kommentere aktiviteten
Kommentaren vil komme
til at stå på aktiviteten så
din træner og dine
holdkammerater kan se
den.

Information til forældre og børn om anvendelse af
holdsport i Bjerregrav Boldklub
Holdsport kan I tilgå
enten via APP eller via
browseren
”Google Chrome”.
Indtast brugernavn,
adgangskode (modtaget
via mail).
I vil blive oprettet af
holdets træner.
Læg flere profiler sammen
Er I flere i familien, som
har en holdsport-profil,
(eks. en spiller på både
U8 og U12), er det smart
at samle dem under én
fælles profil.
Dette gør I under
profilindstillinger.
Klik på ikonet
- øverst
højre hjørne.
Vælg:
”Profilindstillinger”
Vælg:
”Sammenlæg to profiler”

Indtast Brugernavn og
Adgangskode på den/de
profiler, I ønsker at
tilknytte til samme profil.

Skift mellem profiler foretager I ved at vælge
ikonet
– herefter kan
I se de profiler I har
tilgængelig.
Når I er logget på
holdsport vil I automatisk
være på det hold, den
valgte profil er tilknyttet.
Det første billede I møder
er ”Oversigten”.
Her finder I:
- Velkommen til
holdet.
- Nyt fra din klub og
træner.
- Meddelelser.

Vælg en menu efter eget
valg (eksempelvis
kalender) ved at tykke på
ikonet øverst til venstre
.
”Klik” på de forskellige
menuer og bliv fortrolig
med hvad de indeholder.
I har altid mulighed for at
gå tilbage.
I får formentlig brug for,
menuerne: ”Kalender”
og ”Email”. Herunder kan
I hhv. se aktiviteter for
holdet samt sende mail til
holdets trænere og/ eller
spillere.
Både under kalender i
menuen og meddelelser i
oversigten kan I se de
aktiviteter træneren har
oprettet for holdet (eks.
kamp). Her skal I angive
om, I vil tilmelde eller
afmelde aktiviteten.
Tryk på:
= Tilmeld
= Afmeld

