
 
 

Rutiner for bruk av  

 

 

Oppsett 
IL Norild er opprettet som eget idrettslag på spond.com. Idrettslagets navn benyttes som 

«hovedgruppe», og er på den måten søkbar.  

Det er opprettet undergrupper under idrettslaget, til de enkelte lagene, utvalgene osv. I bildet under 

ses undergruppene (alfabetisk) i venstre menykolonne. Man kan legge til eller fjerne undergrupper 

etter behov. 

 

Medlemmer 
Alle medlemmer registreres inn under idrettslagets hovedgruppe, og fordeles i tillegg på aktuelle 

grupper. Spillere, foresatte eller lagledere/trenere melder tilgang til Norilds Spond-løsning ved å 

sende epost til spond@ilnorild.no. Klubbadministrator oppretter medlemmet i hovedgruppen, mens 

laglederne til undergruppene (lagene) oppdaterer egen gruppe med sine medlemmer. 

Medlemmene må ikke nødvendigvis ha Spond App for å kunne bruke spond. De legges inn som 

gruppemedlemmer med epost og/eller mobilnummer, og dialog skjer via app, sms eller epost.  
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Gruppeledere 
Det vil være trenere/lagledere som opprettes som administratorer for hver enkelt gruppe. De vil 

styre hvem som legges inn i sin gruppe, og hva Spond-gruppen skal benyttes til. 

Administrator kan velge og oppdatere gruppemedlemmer (spillere og evt. foresatte) på denne 

måten: 

 

Og deretter fylle ut dette pop-up-vinduet: 

 

 



 

Funksjoner for gruppene 
 

Opprettelse av arrangement 

Dersom gruppen skal opprette et arrangement, som f.eks. treninger, kamper, foreldremøter eller 

annet, så velger man «Arrangement» i menyen. Der får man følgende valg: 

 

Her velger du hvilken type arrangement du vil opprette, velger medlemmer fra gruppa, og deretter 

fyller inn i skjemaet, før du lagrer: 

 

 

Når du lagrer, så får alle medlemmene du har lagt til melding om arrangementet (treningen, møtet 

e.l.), og kan gi tilbakemelding om de kan delta eller ikke. 

Gruppeleder kan i ettertid laste ut oppmøtestatistikk blant medlemmene dersom det er aktuelt. 



 
 

Lage gruppeinnlegg og opprett avstemminger 

For å sende ut informasjon til alle i gruppen, velger man menyvalget «Innlegg» og fyller ut skjemaet 

som kommer opp – og deretter trykker «opprett». 

 

Skal du opprette en avstemming blant gruppemedlemmene, f.eks. om man ønsker å delta i 

turneringer e.l., så benyttes samme prosedyre. Man velger da «Avstemming» i menyen, og fyller 

deretter ut aktuelt skjema, før det sendes ut til medlemmene ved å trykke «Opprett». 

 

 

Betalinger/Betalingsforespørsler 

Dette benyttes ikke i Norild foreløpig. 



 

Lotteri og pengeinnsamling 
Spond kan benyttes til lotteri og pengeinnsamlinger, og vil erstatte det «gamle» konvoluttlotteriet.  

Når gruppen skal kjøre lotteri, sendes en epost til spond@ilnorild.no med beskrivelse av hvilken 

gruppe som skal gjennomføre lotteriet, og tidsperiode lotteriet skal foregå. Norilds Spond-

administrator vil opprette lotteriet/innsamlingen, og sender link tilbake til laget, som de benytter til 

lotteriet.  

Det selges digitale lodd, som kan «skrapes» med en gang. De som kjøper vinnerlodd mottar premie i 

posten, direkte sendt fra Spond. IL Norild har ingenting med organisering av lotteri, premier e.l. å 

gjøre.  

Lotterier, premier og innsamlinger varierer ut fra sesong. 

 

Mer info om Spond pengeinnsamling/lotteri finner du mer om her: Klikk lenke 

Cashback 
Spond Cashback er en løsning der klubben får payback dersom medlemmene handler i gitte 

nettbutikker, kjedebutikker e.l.  

 

Norild har foreløpig ikke tatt denne funksjonen i bruk. 
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