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1 Lathund Sportadmin och nya hemsidan 

SportAdmin kommer att ersätta IdrottOnline för att hantera närvaro, hemsida, nyheter, 

kallelser, medlemsregister, fakturering m.m. Detta för att få ett enklare och bättre stöd för 

klubben att hantera dessa uppgifter. 

Ledare kommer att få en inloggning till SportAdmin med rättigheter att hantera sin trupp 

men inte övriga trupper.  

Alla uppgifter kan göras via hemsidan men det finns en app som heter SportAdmin Ledarapp 

och finns att ladda ner i App Store och Google Play 

 

För spelare och föräldrar finns en app som heter SportAdmin MedlemsApp och finns att 

ladda ner i App Store och Google Play 

  

  

https://itunes.apple.com/se/app/id1150491885
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportadmin.sportadmin
https://apps.apple.com/se/app/sportadmin-medlemsapp/id1225556243
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportadmin.medlemsapp
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2 Inloggning 

Logga in på: 

https://register.sportadmin.se/login 

 

Ange ditt AnvändarID som du fått på din e-post. Vid första inloggning kommer det att 

skickas en kod till din e-postadress för verifiering. 

  

https://register.sportadmin.se/login
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Då kommer du in på SportAdmin kansliservice sida 

 

 

Du kommer också att kunna logga in på 

https://www.nff.nu efter 2021-07-01 när hemsidan blivit publik. 

 

Växla mellan SportAdmin och hemsidan genom att klicka på  resp  uppe i högra 

hörnet på sidan när man är inloggad.  

  

https://www.nff.nu/
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På hemsidan väljer du ditt lag i toppmenyn. 

 

På kansliservicesidan välj medlemsgrupper och välj lag i dropdown boxar 
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3 Lägga upp aktiviteter 

Lägg in alla träningar för hela säsongen på en gång så missar man inte att närvarorapportera 

dem då de kommer upp som oregistrerade aktiviteter. Matcher importeras in från Smålands 

fotbollsförbund. 

3.1 Via SportAdmin Ledarapp 

Välj Redigera och klicka på lägg till aktivitet. Ange tid och plats och sedan välj upprepa så 

läggs alla aktiviteter upp på en gång. 

Checkrutan för förhandsrapportering kan man kryssa ur för träningar, för matcher kan man 

ha den ikryssad om man vill att spelare skall kunna gå in i sin app och markera att de kan 

vara med på matchen. Man kan sedan använda det som urval för att kalla till match. 
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3.2 Via hemsidan 

Välj kalender och klicka på i marginalen.  

 

Välj Redigera och klicka på lägg till aktivitet. Ange tid och plats och sedan välj upprepa så 

läggs alla aktiviteter upp på en gång. 

Checkrutan för förhandsrapportering kan man kryssa ur för träningar, för matcher kan man 

ha den ikryssad om man vill att spelare skall kunna gå in i sin app och markera att de kan 

vara med på matchen. Man kan sedan använda det som urval för att kalla till match. 
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4 Närvaroregistrering  

4.1 Via SportAdmin Ledarapp 

Oregistrerade aktiviteter visas som röda. Välj aktivitet och kryssa i närvarande spelare och 

ledare. Lägg till fler personer som finns registrerade i klubben genom att välja lägg till 

tillfällig deltagare. Bekräfta aktivitet.  
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4.2 Via hemsida 

Välj Medlemsgrupper i vänster menyn och sedan närvaro. Kryssa i närvarande spelare och 

ledare för aktiviteterna.  
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5 Skicka kallelser 

5.1 SportAdmin Ledarapp 

Välj kallelse och sedan aktivitet som kallelse skall skickas till. Kryssa i spelare och klicka på 

Skicka kallelse. Mail skickas till spelare och vårdnadshavare samt notis i SportAdmin 

Medlemsapp om spelare och vårdnadshavare har laddat ner den. I flikarna Kommer, 

Kommer ej, Ej svarat kan man se status på svaren.   
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5.2 Via hemsida 

Välj medlemsgrupper och kallelse och sedan aktivitet som kallelse skall skickas till.  
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Kryssa i spelare och klicka på Skicka kallelse. Mail skickas till spelare och vårdnadshavare 

samt notis i SportAdmin Medlemsapp om spelare och vårdnadshavare har laddat ner den. I 

flikarna Kommer, Kommer ej, Ej svarat kan man se status på svaren.   
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6 Lägg till Nyhet 

6.1 Via hemsidan 

Välj lag via toppmenyn och sedan klicka på lägg till nyhet. 
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Kryssa i Utökat läge om det är mycket text. Då blir det som skrivs i yta 1 en ingress och sedan 

en läs mer länk med nyheten i sin helhet. Annars kommer hela nyheten att vissas på start och 

nyhetssidan.  

OBS! Ni får inte kryssa i Publicera på Föreningssidan utan tillåtelse från 

ungdomsansvarig.  

Om den är i kryssad kommer nyhet att visas på huvudsidan samt att mail skickas till samtliga 

medlemmar i klubben. Kontrollera Maila notiser antal så det är rimligt antal mail som 

kommer att skickas, dvs din grupp. 
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Exempel på en nyhet med ingress. 
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7 Mailutskick 

7.1 SportAdmin Ledarapp 

Under Mer och Maila utskick (NY) kan man maila information till spelarna i truppen. Skriv 

meddelande, välj mottagare och skicka. Svar på mail kommer att komma till din mailadress. 
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7.2 Via hemsidan 

Välj medlemsgrupper och ”Gör ett utskick” här kan man maila information till spelarna i 

truppen. Skriv meddelande, välj mottagare och skicka. Svar på mail kommer att komma till 

din mailadress. 
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8 Medlemsregister 

Välj Medlemsgrupper och välj din grupp. Här redigerar man sin trupp, lägger till nya 

medlemmar eller ändrar befintlig information. Bästa är att se till att alla spelare själva 

redigerar sin information genom att logga in via hemsidan eller SportAdmin Medlemsapp så 

att alltid rätt kontaktinformation finns.  

Säkerställ alltid att er grupp är aktuell! 
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Beslut tagna gällande nya hemsidan.  
Besluten är tagna 2021-06-01 och kan komma att revideras vid uppföljning. 

 

 Alla ska ha samma upplägg och layout vilket innebär att man inte lägger till, tar bort 

eller ändrar namn på befintliga rubriker under sin lagsida.   

 

 Minst en ledare i varje lag ska ha sina kontaktuppgifter offentliga  

 

 Individuella bilder på alla våra ledare ska visas 

 

 Individuella spelarbilder för lag under 13 år ska EJ visas 

 

 Spelarbilder är obligatoriskt för seniorlagen 

 

 Inga ungdomslag får publicera nyheter på föreningssidan utan att komma överens 

med ungdomsansvarig.  

Säkerställ innan du publicerar en nyhet på din lagsida att rutan INTE  är ibockad.  

 

 

  


