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◦ http://www.austraattil.no

◦ Hva bruker vi WEB til?
 Medlemsregister

 Fakturering av medlemskontingent m.m.

 Administrasjon av treninger og kamper
 Inkl. banetildeling, treningsoppmøte

 Nyheter og kampreferat

 Arrangementer

 Dele nyttig informasjon / Oppslagsverk

 Baneoversikter

 Møterom oversikt



 Klikk Logg Inn og legg inn 
brukernavn og passord.
◦ Brukernavn og passord får en ved 

innmelding eller ved å ta kontakt med AIL 
WEB/IT ansvarlig. 
(austratt.web.it@gmail.com)

TIPS!
Klikket du på en lenke for 
å komme til hjemmesiden 
vår? Viss ja, klikk på 
Austrått logo før 
pålogging.



 Etter innlogging må du velge rolle. 
◦ «Trener» - administrere laget/ene dine.

◦ «Registrert bruker» - personlige opplysninger og endre passord

TIPS!
Endre passordet fra 
systemet til et sikkert 
passord du husker!



 Administrere spillere og oversikt over status for betaling av 
kontingent – klikk deg videre som bildet under viser.



 I dette bildet kan du se alle 
spillere på laget ditt.

 Sjekk dette:

1. Riktige navn

2. Riktig mobilnr.

3. Riktig e-post adresse

 Om noe er feil, kontakt 
austratt.it.web@gmail.com

 Sjekk også 
kontigentstatus ved å 
klikke på rulleboksen (rød 
ring). Velg deretter 
medlemskontigent 2014 
e.l.



 Legge til/fjerne spiller?

 Klikk på «administrere 
spillere» (blå ring forrige 
side)

 Da kommer dette bilde opp.

 Søk etter navnet du ønsker å 
legge til. 

◦ Dersom tilgjengelig huk av 
før navnet. 

◦ Dersom utilgjengelig gå 
tilbake til forrige side og 
klikk på «nye medlemmer» 
(grønn ring forrige side). 



 Legg inn all personalia (all data skal legges inn)

 Vær nøye med e-post adressen (brukes til å sende ut 
kontingent o.l.)

 Klikk til slutt på «Lagre»

 NB! WEB administrator må godkjenne nye spillere før de blir 
synlige for dere.



 Endre personalia for en spiller?

 Husk å klikk på «LAGRE»

TIPS!
Legg inn 
draktnr. for 
hver spiller. Da 
er det lett å 
vite hvem som 
fikk hvilken 
drakt!



 Alle medlemmer i AIL skal betale kontingent. Ved utelatt 
betaling skal ikke medlemmet/ene spiller kamper.



 Bruk funksjonen «Send melding» under menyen Min Side. Velg 
vis/skjul email-editor og huk av for hvem av spillerene som skal få 
melding.



 Følg sti som vist på bildet. Legg inn data i alle felter. 

 Dersom dere ønsker nyheten på forsiden, må dere klikke på 
«forespør til forside». WEB admin vil vurdere og evnt. godkjenne.

TIPS!
1. Bruk bilder!
2. Skriv inn ingress
3. For å kunne legge til 

bilder/vedlegg må 
dere klikke «Lagre» 
først.



 Nytt for sesongen 2015
◦ Alle kamper er importert fra FIKS

◦ Alle kamper har fått tildelt bane elektronisk

◦ Lagleder/trener skal ikke endre bane eller tidspunkt for 
hjemmekamper. Dette SKAL utføres av sportslig leder (se 
kontakt info på WEB).

◦ Anbefaler at alle oppdaterer bortekamper med tidspunkt og 
bane.

TIPS!
Få alle på laget til å 
abonnere på lagkalender. 
Da vil alle få med seg 
oppdateringer!!



 Følg stien som vist i bildet.

 Legg inn motstander, dato, kl.slett, bane, hjemmekamp osv. Klikk 
lagre.

 Klikk på dette 
symbolet for å 
endre eksisterende 
kamper.



 Nytt for sesongen 2015
◦ Alle er tildelt treningstid elektronisk 

◦ Ledige tidspunkt (se baneoversikt på WEB) kan bookes.

◦ Lagleder/trener skal ikke endre bane eller tidspunkt faste 
treninger.

◦ Alle treninger som ikke skal brukes, SKAL kanselleres/slettes. 



 Følg stien som vist i bildet.

 Ny trening på en ledig bane? Legg inn dato, kl.slett, bane og 
eventuelle kommentarer i et tomt skjema (klikk eventuelt Ny/Tøm).



 Hvordan endre en trening eller registrere treningsfremmøte? Se 
bildet under!

 Klikk på søppelkassen om en trening skal slettes.

 NB! Ikke endre bane eller tidspunkt for faste treninger. Opprett 
heller en ny trening på et ledig tidspunkt (se baneoversikt WEB)



 Velg laget

 Høyreklikk på «Legg lagkalender til din Outlook/Cal/Iphone»

 Klikk på «copy link address»



 Åpne innstillinger på telefonen følg instruksjonene under.

 Lim inn adressen du kopierte her 

 Klikk neste og skriv inn et vilkårlig navn. For eksempel. Fotball J7. Klikk 
ferdig.



 Oppslagstavle (under laget)

 Bildegalleri

 Arrangement


