Arbejde i kalenderen
Bemærkning til træning en bestemt dag
Via kalenderen i menuen til venstre finder du den pågældende dato. Lige over kalenderen kan du vælge
måned og år, og herefter klikke på ugen yderst til venstre, eller på datoen.

Når ugen kommer frem trykker du på dit hold. Der vil nu komme en beskrivelse af aktiviteten (træningen).

Hvis du vil have beskeden til at komme på hjemmesiden skal du IKKE skrive det under kommentar.
Du trykker på REDIGER knappen og kommer nu frem hvor du kan beskrive aktiviteten den pågældende dag.

Hvis du kører lidt ned under angivelsen af tid og sted kan du tilføje en beskrivelse.
HUSK at trykke GEM for at beskrivelsen kommer på hjemmesiden.

Du vil nu komme tilbage til aktivitetens oversigt.

Når du er færdig med at redigere i den pågældende aktivitet kommer du tilbage til forsiden ved at trykke
TILBAGE TIL KALENDER.

Tilføj en ny aktivitet i kalenderen
For at det skal kunne ses i foreningens kalender på hjemmesiden skal det indtastes som en aktivitet, ikke
som et møde.
Vælg den pågældende dato i kalenderen til venstre.

Datoen og ugen vil nu komme frem. Hold musen på dagen og tryk.

Du vil nu blive bedt om at vælge hvilken slags aftale der skal oprettes. Her trykker du på NY AKTIVITET.

Aktiviteten skal nu have et navn, et sted, et niveau (Forening = hele foreningen, alle vil kunne se det på den
fælles forenings kalender. Gruppe = det kan være et hold, så kan kun holdet se det, det vises også på
hjemmesiden under holdet. Personlig = så kan kun du personligt se det, bør ikke anvendes.), start-tid og
slut-tid, sæt altid flueben i årsplan, offentlig (først når der er flueben her kommer den på hjemmesiden),
event behøves ikke.

Først herefter går du til booking af lokaler. (OBS booking her er kun til internt brug du skal selv eller via
bestyrelsen kontakte fx MIC.) Tryk på NY

For at vælge enten mødelokalet eller hallen i MIC skal du trykke på Munkebo Idrætscenter, MIC. Tryk på
det ønskede sted. Tjek at datoen og tiden er rigtig. Vælg kategori (hold). Tryk på GEM.

Du kommer nu tilbage under aktiviteten og skal trykke GEM.

