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Laget.se – registrering, redigering, användning 
 
 
På Vallens IF:s hemsida www.vallensif.se hittar Du uppdaterad och aktuell information 
om vad som händer i föreningen, den är officiell och används för extern kommunikation. 
 
Utöver detta har respektive träningsgrupp en egen hemsida på laget.se, denna hjälper 
Dej med allt Du behöver för att nå ut med information till spelare, ledare och föräldrar. 
 
Det går att prenumerera på förändringar från respektive träningsgrupps sida, då får man 
ett mail när exempelvis en nyhet har lagts till. 
 
Laget.se kan innehålla ; 

 information om / från föreningen 
 information till gruppens medlemmar 
 match- och träningstider 
 bild- och filmarkiv 
 gästbok 
 match- och serie uppföljning 
 matchreferat 
 dokument 

 
 
Allmänna tips 
 
Använd ett vårdat språk, formulera Dej i positiva ordalag om förening, spelare, föräldrar, 
motståndare, domare och förbund. Texten representerar Vallens IF och påverkar hur vi 
uppfattas. 
 
Du som har administrationsrättigheter har ett ansvar att ta bort eventuellt olämpliga 
kommentarer i gästboken - detta handlar inte om censur, utan allmänt folkvett ! 
 
Vi ser gärna att www.vallensif.se promotas i alla sammanhang och så även på laget.se. 
Dessutom har vi sponsorer som betalar för att synas på vår officiella hemsida, varför vi 
vill att det finns en länk från Din laget.se sida till denna. 
 
För att få en levande sida är det viktigt att Du som har administrationsrättigheter 
regelbundet går in och uppdaterar / lägger till information. 
 
Innan man publicerar bilder och information publikt på Internet så skall man tänka till, så 
även på laget.se. Extra känsligt kan det vara när det gäller barn och ungdomar. Därför 
rekommenderas att blanketten ”921 Publicering laget.doc” används, detta för att veta 
vad respektive målsman tillåter avseende publicering av deras barn. 
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Laget.se – registrering, redigering, användning 
 
 
Komma igång med laget.se 
 
För att komma igång med Er sida på laget.se och göra verktyget så kraftfullt som möjligt 
kommer här ett antal riktlinjer för hur det används. 
 
Minst en av Er i ledarteamet, gärna flera, skall ha administratörsrättigheter för att kunna 
hantera verktyget. 
 

 lägg in alla spelare under Medlemmar 
har spelaren egen mobiltelefon och e-post ska dessa fyllas i, annars lämnas dessa 
fält tomma till den dagen spelaren skaffar egen mobil och egen e-post 

 lägg in minst en förälder, helst båda, per spelare som Medlem 
lägg till som egen medlem och välj rollen Förälder, då kan föräldern kopplas till 
aktuell spelare 
synlighet kan ändras från Standard till För inloggade eller Skyddad identitet 
för e-post och kontaktuppgifter kan också synligheten ställas in 
för kontaktpersoner syns uppgifterna på första sidan under menyvalet Kontakt 

         
 lägg in alla träningar, matcher (serier kan importeras) och andra aktiviteter under 

Aktiviteter så att de hamnar i kalendern, dessa kan sedan varje medlem välja att 
automatiskt uppdatera i sin telefonkalender genom en inställning i telefonen 

 löpande uppdatera med nyheter för att hålla alla välinformerade och göra sidan 
intressant att besöka 

 försök få så många som möjligt att ladda hem och logga in i laget.se-appen 
den är gratis och alla som har e-post på sitt konto i laget.se kan logga in, detta 
gör ert ledararbete lättare 

 inom ledarteamet kan ni använda appfunktionen Meddelanden för Er interna 
kommunikation 

 har Du frågor kan Du kontakta laget.se på support@laget.se eller 019-15 44 00 
 


