Skapa kalenderaktivitet LOK stöd
Föreningen har en egen sida i IdrottOnline www.idrottonline.se/gavle/hilleif-fotboll eller
www.hilleif.se
Två alternativ att sköta LOK stöd digitalt.
1. Om ert lag använder IdrottOnline som sin lagsida
2. Om ert lag inte använder IdrottOnline som sin lagsida
1.

Gå till ditt lags sida i IO
o Logga in på sidan genom att klicka på hänglåset längst upp till höger
o Användarnamn (personnummer) och lösenord
o Gå till fliken LOK stöd och välj där till vänster Mobil, bocka i rutan och spara
om mobilnummer stämmer om inte så gå till fliken Min sida och lägg in
mobilnummer
o Klicka på redigerarläge
o Du ser nu strukturen på sidan till vänster, där står kalender
o Högerklicka på kalender och välj ny sida
o Ge aktiviteten ett namn t.ex. F01 träning (bra att ange lagnamn först)
o Plats
o Starttid, klicka på ikonen bredvid och välj datum och tid
o Sluttid, klicka på ikonen bredvid och välj samma datum men annat klockslag
o Upprepning, välj detta om det är en återkommande aktivitet och leta fram
slutdatum och tid
o Välj dela aktivitet (under den stora rutan)
o Klicka i rutan LOK stöd, till höger om det är en sådan aktivitet
o Gå på fliken Deltagare
o Bläddra fram den grupp du vill lägga till och klicka sedan på Lägg till
o Markera vilka som är ledare
o Välj någon av Spara alternativen längst upp
o Du får sedan ett sms 30 minuter före aktiviteten som du sedan kan redovisa
närvaron på efter och annars sköter du detta under LOK stöds fliken.

2.

Gå till startsida Hille IF
o Logga in på sidan genom att klicka på hänglåset längst upp till höger.
o Användarnamn (personnummer) och lösenord
o Gå till fliken LOK stöd och välj där till vänster Mobil, bocka i rutan och spara
om mobilnummer stämmer om inte så gå till fliken Min sida och lägg in
mobilnummer.
o Klicka på redigerarläge
o Du ser nu strukturen på sidan till vänster, där står LOK
o Högerklicka på LOK och välj ny sida
o Ge aktiviteten ett namn t.ex. F01 träning (bra att ange lagnamn först)
o Plats
o Starttid, klicka på ikonen bredvid och välj datum och tid
o Sluttid, klicka på ikonen bredvid och välj samma datum men annat klockslag
o Upprepning, välj detta om det är en återkommande aktivitet och leta fram
slutdatum och tid.
o Klicka i rutan LOK stöd, till höger om det är en sådan aktivitet.
o Gå på fliken Deltagare
o Bläddra fram den grupp du vill lägga till och klicka sedan på Lägg till
o Markera vilka som är ledare
o Du får sedan ett sms 30 minuter före aktiviteten som du sedan kan redovisa
närvaron på efter och annars sköter du detta under LOK stöds fliken.
o Välj någon av Spara alternativen längst upp

