Rapportering via SportAdmin.se
Klicka på Medlemsgrupper i menyn till vänster och sedan Närvaro och fliken Rapportera närvaro, då ser ni nedanstående
Här kommer lite info kring närvarokortet som
bild för ert eget lag. Här bockar ni för vilka spelare och ledare som närvarat på en aktivitet (se 20 okt). När ni gjort det
är bra att känna till och som ger dig
ska ni även bekräfta aktiviteten genom att bocka för rutan under datumet se ”OBS! Bekräfta ->”.
information om eventuella aktiviteter som
behöver ändras.

(Namn på era
spelare)

I detta exempel har ett lag flera olika typer av
händelser som vi behöver titta på.
Till vänster står det ”OBS! Bekräfta ->”, detta
innebär att ledare inte har bekräftat vilka som
har varit med på aktiviteten. Detta kan man
göra både via mobilappen för ledare eller via
hemsidan (inloggning ordnar er åldersansvarig
på kansliet). Här på hemsidan bockar man i
rutan under datumet. När allt är ok så blir det
en grön markering kolumnen under datumet.
Se det motsatta den 20 oktober, där har ledare
glömt att bekräfta aktiviteten som blir röd. Då
syns även rubriken ”Det finns aktiviteter som
borde bekräftats för över en vecka sedan”
ovanför aktivitetsschemat.
Ibland står det
bredvid spelaren/
ledarens namn, då måste ni i personregistret
komplettera med denna info.

Bra att veta om felkoder och avvikande aktiviteter:
Se 23 september, här är den blåmarkerad. Detta innebär att aktiviteten inte är LOK stödberättigad, det kan vara ett ledarmöte eller föräldramöte som mycket riktigt
inte ska resultera i LOK stöd. Men, det kan vara en aktivitet som är berättigad för LOK stöd där en ledare av misstag bockat ur ”LOK-aktivitet i inställningarna för en
aktivitet. För att justera detta klicka på datumet för den aktiviteten och bocka i den rutan och bekräfta aktiviteten igen. Se 6 oktober, här är tiden överstruken för att
laget haft en match inplanerad men den har blivit struken. Här krävs ingen åtgärd men vi önskar att man tar bort aktiviteten genom att klicka på det röda krysset längst
ned i kolumnen (strax under ledarnas namn, syns ej i detta ex.). Informationen (1) måste oftast åtgärdas. Det kan vara att ingen ledare finns med i aktiviteten, någon
saknar pers.nr, minst 3 spelare måste vara närvarande, aktiviteten är kortare än 60 min – alla aktiviteter måste vara minst 60 min långa och samlingstiden får inräknas
etc. Håll musmarkören över (1) då syns det vad som behöver rättas till. Se den 18e (!!), där finns två aktiviteter samma dag och då blir automatiskt den ena aktiviteten ej
LOK-stödberättigad vilket är helt ok och ska inte justeras (sker oftast vid cupspel). Det kan också vara så att någon spelare tränat/tävlat med ett annat lag just den dagen
utöver den ordinarie träningen med sitt ”riktiga” lag. Vilka aktiviteter är godkända för LOK-stöd? – Samtliga aktiviteter som är minst 60 min, minst en ledare över 13 år
närvarande, minst 3 spelare på aktiviteten, endast en aktivitet/dag, alla ska ha ett personnummer registrerad, aktiviteten ska vara bekräftad!

Rapportering via SportAdmins app
Ladda ned mobilappen SportAdmin för ledare. Er sportchef behöver först lägga upp er som användare i systemet för att ni ska kunna använda er av denna.
Appen har nästan samma funktioner som webbversionen. Det är med fördel att använda mobilappen då ni kan pricka av era spelare och ledare direkt efter
träningen istället för att göra det i efterhand och eventuellt missa någon deltagare. Här nedan visas ett lags olika vyer med olika förklaringar och tips.
Rapportera

Namn på
era spelare
och ledare.

Den viktigaste delen i appen! När du klickar på
Rapportera längst ned till vänster ser du den första
bilden till vänster. De aktiviteter som ni EJ har
rapporterat för har en röd text, se tex ”Tis 17 dec 16:45
Ledarmöte”, här har laget inte rapporterat aktiviteten
ännu. Grön text får aktiviteter där rapporteringen är klar.
Klicka på den träning/aktivitet som du vill rapportera för.
Då ser du nästa bild med namn på alla i laget. Om ni
skickar kallelser till träningar och spelare svarat JA så blir
det en blå bock vid sidan av namnet. Denna bock kan du
själv justera ifall någon inte kommer till en träning trots
man svarat JA. När du är klar klickar du på knappen
Bekräfta. KLART! Visst är det enkelt?!

Redigera

Kallelser

Här kan du ändra en aktivitet av
olika anledningar. När du klickat
på aktiviteten syns bild nr två
från vänster.

Ni kan via appen se hur
lagets spelare och
ledare svarat på en
kallelse genom att gå in
på Kallelse och en
aktivitet. Där syns hur
man svarat samt vilka
som inte svarat ännu.
Även all info som rör
aktiviteten syns här
som ni angivit när
aktiviteten skapades.

Ändringarna gör du på länken
”Visa kallelseinställningar”
enligt ovan.
Glöm inte att spara/Uppdatera!

