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Spond i ETF Håndball 
 

 

ETF Håndball bruker Spond for å registrere medlemmer og for å kommunisere internt i 
klubben. Spond vil også kunne bli brukt til innbetalinger som for eksempel 
treningsavgift eller deltakerkort til cuper. 
 
For at dette skal fungere best mulig er det viktig at alle lag tar ansvar for å holde sin 

gruppe oppdatert. Det er Lagleders ansvar å holde lagets Spondgruppe oppdatert: 
 

• Alle lag skal ha en lagleder 
o Det skal bare være en lagleder pr lag i Spond 
o Dersom flere er med på å hjelpe til med oppgavene, skal disse ha rollen 

“Hjelper”. En hjelper har nesten de samme rettighetene til å redigere i 
Spond som laglederen  

 
• Alle spillere skal være registrert (til enhver tid).  

o Det er viktig at informasjonen er mest mulig komplett.  
o Mobiltelefon og epost for spillere som skal være på Spond selv 
o Adresse 
o Kontaktinformasjon til minst en foresatt på spillere under 18 år, og helst 

alle slik at vi når ut med informasjon når det er nødvendig. Spond støtter 

flere foresatte enn to  
o Draktstørrelse er frivillig, men praktisk før påmelding til cup’er etc 
o Hvilken skole spilleren gå på er frivillig men nyttig for klubben å vite. 

 
• Det skal være minst en trener. 

o Dersom det er flere likestilte trenere er det greit, ellers skal øvrige trenere 
ha rollen “Hjelpetrener”.  

 
Både trener, assistenttrener, lagleder og hjelper har full rettighet til å bruke 
Spondgruppen.  Forskjellen går på kommunikasjon som skal sendes ut på tvers av 
lagene, og at lagleder har litt flere rettigheter i forhold til å endre innstillingen for 
gruppen. 
 
Spond og lagkonto: 

• Cashback fra Spond skal være satt opp mot lagets konto i Toten Sparebank 
• Alle innbetalinger som skal gjøres via Spond skal inkludere 

transaksjonskostnader. 
o Unntaket er treningsavgifter der klubben dekker transaksjonskostnaden 

 
* Det er viktig at alle som har en rolle i laget (trenere, hjelpere, assistenter etc etc) er registrert i Spond. Er 

man usikker på rollen, sett hjelper eller spør om råd. 
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Noen tips til bruk av Spond 
 
ETF Håndball krever ikke at lagene bruker Spond fullt ut til å organisere laget. Men for 
de lagene som tar i bruk all funksjonaliteten er det noen gode tips under: 
 
 

1. Spond er best hvis flest mulig bruker app’en på telefon. Det anbefales at Spond 
settes opp på telefonen med varsler på, men det krever litt disiplin i gruppa så 
det ikke blir for mange kommentarer og meldinger som popper opp som varsler. 
Se punkt 2 

 

2. Husk at Spond er ikke en facebook-erstatning, men mer en slags toveis 
oppslagstavle. Ikke svar eller kommenter på meldinger til alle dersom det ikke er 
informasjon som er viktig for alle. Da kan du bruke en direktemelding enten i 
Spond eller i en annen kanal. For å dele bilder fra kamper eller trening er 
Facebook et bedre valg! 

 

3. Vær nøye med å melde av og på arrangementer. Det gir en flott oversikt for 
trener/lagleder om hvem som kommer 

 

4. Les alltid informasjonen på alle arrangementene du blir invitert til, det kan stå 
ting der som er viktig. 

 

5. Bonustips - Gå inn på https://spond.com/client/  og logg deg inn med samme 
brukernavn/passord som du brukte i appen. Selv om vi anbefaler å bruke appen 
så er nettsiden også flott for å få litt bedre oversikt. Særlig for den som skal 
administrere en gruppe! 

 
Mer informasjon: 
Om Sponds gruppehåndtering: https://spond.com/features/groups  
Om arrangementer i Spond https://spond.com/features/events  
Om Sponds Cashback-løsning  https://spond.com/cashback  
Om klubbløsningen https://spond.com/features/club 
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