Kampklar på mobil – Guide
Før brug af kampklar
Opdater profil:
Gå til Indstillinger, Min profil og indtast her jeres og ikke spillerens kontakt oplysninger (mail og mobil).
Det er disse kontaktoplysninger vi bruger til at sende information ud på. I kan altid senere ændre dette.

Slå notifikationer til:
Gå til Indstillinger, Notifikationer, Beskedcenter og slå alle notifikationer til.
I kan altid senere gå ind og slå dem fra der ikke er nødvendige.

Slå notifikationer fra kampklar til på din mobil (iPhone/iOS):
Gå til Indstillinger, Meddelelser, DBU-appen og slå ”Tillad meddelelser” til.
Det er nok ca. samme fremgangsmåde på android.
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Hvordan tilmelder/framelder jeg spilleren til en aktivitet/kamp:
Gå til Kampklar, aktivitet/kamp og her kan i tilmelde/framelde spilleren.
I Kampklar listes alle de aktiviteter/kampe spilleren er udtaget til. Hængelås betyder at den endnu ikke er
åben for tilmelding. Spørgsmålstegn betyder at der endnu ikke er blevet tilmeldt/frameldt.
I aktivitet/kamp finder i oplysninger om aktiviteten/kampen (spilletid, mødetid, antal tilmeldte/frameldte).
Det er også herinde i tilmelder/framelder spilleren.

Hvor ser jeg hvilke spillere der skal med til aktiviteten/kampen:
Gå til Kampklar, aktivitet/kamp, Deltagere og her kan i se alle de spillere der er tilmeldt/frameldt og dem
der ikke har svaret endnu.

Kampklar på mobil – Guide
Hvor ser jeg hvem der skal vaske spillertrøjer, være dommer og hvem der skal have frugt med:
Gå til Kampklar, aktivitet/kamp, Opgaver og her kan i se hvem der er blevet tildelt hvilke opgaver.

Hvordan finder jeg kontakt oplysninger til en anden spiller eller træner:
Gå til Kampklar, Holdet og her kan i finde kontaktoplysninger på alle spillere på begge hold samt trænerne.

Fremadrettet brug af kampklar:
Tilmeldingsfrist til aktiviteten/kampen:
Vi vil sætte en tilmeldingsfrist på 4 dage før, sådan at vi har et overblik over tilmeldte spiller og kan nå at
finde andre spillere i tilfælde af afbud.
Påmindelse før kamp til alle samt dem der har opgaver:
Vi vil prøve at sende påmindelser ud, sådan at alle der er udvalgt til kamp og dem der har opgaver vil få en
lille reminder på mail eller sms. Det kan eksempelvis være 1 uge før.

