
KLUBBAPP: 

Som klubbens leverandør av bl.a. medlemsregister, har Spoortz (www.spoortz.no) 
utviklet en klubbapp som skal hjelpe både medlemmer & tillitsvalgte i 
idrettshverdagen samtidig som den bidrar til effektiv klubbdrift med medlemsbetaling, 
kommunikasjon, politiattest, banekalender, arrangementspåmelding og 
sponsorprofilering. 

LAST NED SPOORTZ-APPEN GRATIS 

 

 
FORDELER:  

Hva er gevinsten for klubben at medlemmer, foresatte og lagledelsen benytter 
appen? 

 Høyere betalingsgrad på medlemskontingenter, treningsavgifter pga. mulighet 
for Vipps/kort og en smart låsing  
mot medlemskontingent som ofte betales sist 

 Mer oppdatert medlemsregister om lag & grupper benytter klubbens app 
 Lett å invitere til klubbarrangementer som dugnad, årsmøter inkl. påmelding 

og betaling rett fra klubbappen 
 Enkel publisering av nyheter rett fra klubbappen 
 Klubbnyheter fra hjemmesiden synlig der medlemmene er 
 Meldingsfunksjon inkl. pushvarsel til klubbens medlemmer 
 Oppdatert banekalender for treninger og kamper inkl. omberamminger fra 

fotball.no. Se eksempel her. 
 Online medlemskort og profilering & tilbud gir fornøyde sponsorer. Les 

her hva klubbledelsen i Forus & Gausel sier 
 Forenkling av oppfølgingen av utestående politiattester pga. varsel til trenere i 

appen 

https://www.spoortz.no/hjem
https://web.spoortz.no/portal/smartadmin-public/index.html#/calendar/orgCalendar/117?defaultView=month
http://blogg.spoortz.no/2019/05/26/spoortz-appen-klubben-lommen/
http://blogg.spoortz.no/2019/05/26/spoortz-appen-klubben-lommen/
https://itunes.apple.com/no/app/spoortz/id1344864042
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spoortz.spoortzapp
https://www.spoortz.no/spoortz-app


Hvorfor er klubbappen nyttig for utøvere og foresatte? 

 I aktivitetsoversikten se treninger, kamper, lags- og klubbarrangement 
 Svare om du kommer til trening, kamp eller arrangement 
 Egen meldingschat for laget 
 Se lagets kamper og «i kamptropp» på kampene du/dine barn er i troppen 
 Enkelt nå foresatte og trenere i kontaktlisten i den/de gruppene de tilhører 
 Se status betalte/ubetalte regninger fra klubben 
 Enkelt betale rett fra appen med kort &Vipps 
 Få eget elektronisk medlemskort som er knyttet opp mot betalt 

medlemskontingent 
 Se medlemsfordeler hos klubbens sponsorer 
 Lese nyheter fra klubben eller laget da klubbappen er koblet til nettsiden 
 Her kan dere lese mer om appen som også blir et nyttig verktøy for klubb- og 

lagledelsen, og etter hvert bidra  
med lags- og klubbinntekter - se blogg og link 

Hva kan trener og lagleder bruke appen til? 

 Opprette, endre, avlyse eller legge til treninger 
 Se hvem som kommer på trening, kamp og lagsarrangement 
 Registrere treningsfremmøte og se statistikk pr utøver 
 Enkelt kommunisere med foresatte og utøvere i chat 
 Opprette og invitere til lagsarrangement inkludert kortbetaling om 

klubbledelsen har åpnet opp for dette 
 Publisere lagsnyheter direkte fra appen til lagets offisielle lagside (ex. lagside) 

eller som lukket innlegg i klubbappen 
 Legge inn kamptropp pr. kamp og legge inn kamper (fra fotball.no kan de 

komme automatisk inkl. omberamming fra kretsen) 
 Styre spilletiden i kamp-rulleringssystem i appen 

KOM I GANG: 

Hvordan kommer DU i gang med klubbappen? 

1. Last ned appen «Spoortz» via Appstore eller Googleplay 
2. Logg inn med: 

a. Epost: Det er samme innlogging som via hjemmesiden! Trykk på 
«Glemt passord» og skriv inn den e-postadresse som står registrert på 
deg og/eller barna i medlemsregisteret hos klubben. Følg instruksene 
du mottar på e-post, og logg inn i appen. 

b. Mobilnummer: Velg mobilnummer benyttet i medlemsregisteret på 
barnets eller din egen profil. Er det benyttet på flere personer får du 
valget om hvem du vil logge inn som. 

3. Tips for foresatte 
a. om du logger inn med barnets bruker kan du der hente/registrere deg 

selv inn som foresatt under «profil-familie», og da kan du se egne OG 
barnas aktiviteter i kalenderen med din egen bruker etterpå! 

 

http://blogg.spoortz.no/2018/06/04/spoortzklubbappen/
https://www.spoortz.no/spoortz-app
https://itunes.apple.com/no/app/spoortz/id1344864042
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spoortz.spoortzapp

