Importere terminliste til Spond
I Spond er det en superenkel funksjon for å importere alle lagets kamper fra «Min Håndball»
slik at de blir arrangementer i Spond.
Dette fungerer for alle lag som er i seriespill, og ikke for de yngste som er på Loppetass eller
minirunder.
Det er en ting man må bestemme seg for før man gjør dette:
Skal alle spillere være med på alle kamper (dette er naturlig dersom laget ikke er større enn
at alle alltid skal med).
Hvis man tar ut lag eller rullerer bør man opprette arrangementer uten deltagere, og invitere
de som skal være med i forkant av arrangementet. Dette gjør jeg blant annet på J12, der vi
rullerer litt for ikke å være alt for mange på kamp. Det er veldig enkelt å endre på dette i
ettertid dersom det blir endringer, forfall eller lignende.
Fordeler/bakdeler med de to mulighetene:
• Hvis man importerer uten spillere/deltagere, blir ikke arrangementene synlig for
medlemmene i gruppa før de blir invitert, så det er en «trygg» måte å gjøre det på.
•

Importerer man med spillere er det raskere og mindre jobb i etterkant

OBS!
Dersom en kamp blir omberammet/flyttet vil ikke dette endres i Spond, det må gjøres
manuelt!

Veiledning:
Dette må gjøres på www.Spond.com på en PC
1. Logg deg inn, og klikk lag arrangement, planlegg sesongen

2. Velg «importer», og «håndball.no»

3. Søk etter «Eidsvold Turn», og velg ditt lag, kampene hentes inn

4. Sett inn oppmøtetidspunkt (vi bruker alltid en time før kampstart), velg
utsendingstidspunkt og varslingstidspunkt etter ønske.
Se mine valg i bildet under. Når du er fornøyd, klikk på «velg mottakere» oppe til
høyre:

5. Nå velger du hvem som skal ha invitasjonen. Enten ved å velge spillere i lista (alle
er merket når du starter), eller ved å klikke «invitere individuelt» nederst på bildet.
Jeg velger dette for J12.

6. Tjobing; alle kampene ligger i Spond klare til å bli sendt til de spillerne som skal
være med. Alle arrangementene kan redigeres i ettertid.
OBS!
En ting man bør gjøre er å legge til flere arrangører dersom det er aktuelt (flere
trenere/lagledere). Det er bare de som er lagt til som arrangører som ser
arrangementene i kalenderen, i tillegg til de spillerne som er lagt inn(invitert)
selvfølgelig.

