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Gå in på Hässelby SK fotbolls hemsida: www.hskfotboll.se  

Om hur du kommer åt din lagside-administration: 
 

 

Från hemsidan kommer du nu åt både att administrera din lagssida och även 

medlemsregistret/aktivitetsregistret för ditt lag. 

Klicka på ikonen   

Här väljer du nu vilken applikation du vill jobba med, de val du har är följande: 

 

Hemsida = Här administrerar du din lagsida 

http://www.hskfotboll.se/


Medlemsregister = Här administrerar du aktiviteter, medlemma, skickar kallelser, skickar mail mm. 

Mobil = Den mobila applikationen (fungerar bäst på mobil enhet) 

Inställningar = Här kan du ändra ditt lösenord 

För att logga in på din lagside-administration klickar du på ”Hemsida” 

Lagside-administration< 
 

 

 

Du kommer direkt in på den lagsida som du har behörighet att administrera, har du behörighet till fler än 

en sida väljer du sida genom att klicka på, ”Välj lag” 



 

Nu är du inne på din lagsida. 

Fasta menyer på lagsidan 
 

Du får Menyerna ”Hem”, ”Gruppen” samt ”Kalendern” fasta. Dessa kan du inte ta bort. 

Hem = Bara en hem ikon som tar dig till lagets förstasida vart du än befinner dig på laghemsidan 

Gruppen) = Hämtas från medlemsregistret i MyClub, dvs ev ändringar görs inte från hemsidefunktionen 

utan från medlemstregistret. 

Kalender = Kalendern uppdateras från Kalenderfunktionen i medlemsregistret i MyClub, dvs du gör 

ingenting från lagside-administrationen.  

Skapa egna menyer på lagsidan 
 

Välj fliken ”Meny”  

 

Klicka på ikonen ”Nytt menyval” 



 

Du får tre valmöjligheter: 

Undermeny = Möjlighet att skapa undermenyer till din huvudmeny, se nedan exempel. (Detta är mer 

flexibelt, du kan ha en eller fler undermenyer) 

 

Sida = Du skapar bara en meny med en sida, se nedan exempel. (Här har du sedan ingen möjlighet att 

skapa undermenyer. ) 

 

Direktlänk = Skapar precis som det låter, en länk (pekning) till annan sida.  

Byta plats på menyer 
 

Klicka på  

Dra och håll ner markören och flytta menyn dit du vill ha den och släpp markören. 

Radera menyer 
 

Klicka på  



Ändra namn på menyer 
 

Klicka på den meny du vill ändra. 

Välj fliken ”Egenskaper” 

 

Klicka på ikonen ”Ändra” 

 

Skapa undermenyer till din huvudmeny 
Klicka på din skapade meny, t ex ”Sanktan 2014” 

 

Underrubrikerna skapar du på samma sätt som huvudmenyn. 



Skapa texter, bilder mm till sidor eller till undermenyer 
 

 

Välj ”Sida”  

 

Döp din sida och klicka på ”Skapa” 

Din nyskapade ”sida” hamnar längste ned i den ”Underrubrik du valt”, du kan självklart flytta den uppåt 

om på samma sätt som du flyttar menyer. 

Klicka på din ”nyskapade sida” 

Du har följande val: 

 



Skapa text 
 

Klicka på ”Text” 

 

Du kan välja följande typ av texter genom att klicka på ikonen  

 

Skapa länk från din textsida 

 

Markera det ord du vill länka från 



 

Klicka på ikonen ”Infoga länk”  

 

Du kan länka både till intern sida (på hskfotboll.se eller extern sida genom att ange URL  

Vill du inte att länken ska öppnas i nytt fönster klickar du bort bocken i ”Öppna i nytt fönster”, när du är 

klar klickar du på ”Infoga länk”. 



 

Du kommer automatisk tillbaka till din text och du kan självklart redigera eller ta bort länken, använd då 

någon av ikonerna. 

Nu ligger din text på sidan 

 



Lägg till Bild, Dokument 
 

 

Välj den komponent du vill lägga till, sedan väljer du den fil du vill lägga till. Klicka på ikonen ”Skapa” 

 

Lägg till Bildgalleri 
För att använda dig av denna funktion måste du skaffa dig ett flickr konto. www.flickr.com 

http://www.flickr.com/


Lägg till ditt Instagramkonto 
För att använda dig av denna funktion måste du skaffa dig en widget. http://snapwidget.com/ 

Iframe 
Du kan bädda in en sida från hskfotboll i din sida. 

Tabell 
Här kan du infoga tabellen från Stff. 

Du kan skifta ordningen på dina komponenter som på samma sätt som att flytta menyer. 

 

Skapa Lagnyhet 
 

Välj fliken ”Nyheter” 

 
 

Klicka på ikonen  

Skriv din nyhet, se nedan exempel: 

 

http://snapwidget.com/


Klicka på ikonen  

Vill du lägga till en bild så klicka på ikonen  

Välj den bild från fil du vill lägga till. Klicka på ikonen  

Nyheten ligger sedan på din förstasida, du hittar den genom att välja ”Hem” i menyn.  

Du kan välja att Visa din nyhet på föreningshemsidan och du kan göra en egen länkning till en annan sida. 

 

När du sparat din nyhet kan du också välja att dela den  

När du delar så skickas en uppdatering till gruppens medlemmar och kontaktpersoner. 

Redigera Lagnyhet 
 

Välj fliken ”Nyheter”  



 

Klicka på den nyhet du vill ändra. 

Klicka på ikonen  

Gör de ändringar du ska, klicka på  

Underhåll av menyn ”Gruppen” på lagsidorna – Lagfoto, spelarfoto, mail etc 
 

Gå in i ditt lags medlemsregister i MyClub 

 



Inställningar för telefon/mejl på spelare och ledare i Truppen 

Klicka på ”Inställningar i den vänstra menyn

 

Inställningar för telefon/mejl på spelare och ledare i Gruppen 

Klicka på ”Inställningar i den övre menyn  

 

Visa telefon:  Som default visas endast på ledare.  Vi rekommenderar inte att ni väljer att visa 

telefonnummer till spelare dock är det helt ok att välja ”Dölj på alla medlemmar”. 

Visa mejl:  Som default visas endast på ledare. Vi rekommenderar inte att ni väljer att visa 

telefonnummer till spelare dock är det helt ok att välja ”Dölj på alla medlemmar”. 

Medlemsattribut:  Här går det t ex att lägga till tröjnummer och position, det blir då synligt på 

laghemsidan. 

Lägg till/Ändra Gruppild i Gruppen 

Klicka på fliken Gruppbilder 



 

Klicka på knappen ”Ny bild” 

 

Klicka på knappen ”Välj fil” 



Välj foto  

 

Klicka på knappen ”Ladda upp” 



 

Nu är bilden uppladdad, kolla lagsidan i din webbläsare. Då ser det ut så här under menyn ”Truppen” nu. 

 



 

 

Lägga till spelarfoto i Truppen 

Även detta ska du göra från medlemsregistret. 

 

Klicka på knappen ”Medlemsbilder” 

Klicka på namnet på den spelare eller ledare som du ska lägga upp ett foto på. 

 

 



Klicka på knappen ”Ny bild” 

 

Klicka på knappen ”Välj fil” och välj det foto du ska ladda upp. 

 

Klicka på knappen ”Ladda upp” 



 

Som default får du status ”Visa” dvs bilden kommer visas på din lagsida. Du kan välja även ”Visa ej”. Då 

finns den bara i medlemsregistret men visas ej på lagsidan. 

Gå in på lagsidan i din webläsare och se resultatet. 

 

 

Lycka till med din nya lagsida! 

HSK Fotboll 



 

 

 

 


