Vejledning i oprettelse af event.
Log ind med jeres brugerprofil og vælg admin login
Vælg fanebladet Event.

Udfyld felterne:
Event navn, (startdato, slutdato på stævnet), sted osv. Det kan også være til tøjbestilling, opsparing mm.
Sortering fra 0-? alt efter hvor det skal stå på forsiden.
Pris og max deltager.
Vælg om I vil have deltagernavnet vist.
Vælg om det skal være med invitation se senere.
Vælg start og slutdato for indbetalingerne.

Vælg indtægt bogføring, som regel andre stævner, men ellers ring eller skriv til mig, hvis der er tvivl.
Underafdeling, kan enten være senior eller ungdom.
Hvis I vil have valgt et logo på eventet, kan i vedhæfte det i teaser billede.
I tekstfeltet kan i skrive hvad i har lyst til.
Tryk på gem og eventet er oprettet.

Skal i invitere til event tryk på

Så kommer dette billede frem.

Her kan I vælge hold tryk på holdet og flyt over eller vælge enkelt personer.
Det er samme fremgangsmåde som I kan sende mail til medlemmerne.

Tryk på brev og i får denne menu frem, det er muligt både at sende mail og sms, dog kan beskeden i sms ikke være
lige så lang.

Nederst har I mulighed for at ændre svaradressen til jeres egen mail, ligesom I har mulighed for at sende en test til
jer selv.

Kontrol af de spillere der er på holdet.
Tryk på holdoversigt:

Så kommer denne menu frem med alle holdene.
Vælg dit hold og der kommer en spillerliste frem. Er der en spiller der er markeret med rød, skylder denne spiller i
kontingent.
Af hensyn til persondataloven vælger jeg ikke at vise et hold.

Klubmodulet findes også som en app og her kan man ligeledes se sine spillere under mine hold. Desværre kan man
ikke på appen se om spilleren er i kontingentrestance.
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