
Dover GF er kommet på Holdsport.  

 

1) Som førstegangsbruger opretter du en profil på Holdsport. – Har du tidligere været bruger, 
kan du bare logge ind med den bruger du tidligere har benyttet.  

 

2) Hvis du skal oprette dig som ny bruger skal du bare følge de vejledninger der er. Bemærk – 
du kan nemt slå notifikationer fra – når du først er i gang, såfremt du ikke har interesse i det.  



 

3) Når du kommer ind, vil dette være den første side du møder. Her skriver du i søgefeltet 
”Klubnavn” - Dover GF  

 

 

4) Dukker søgefeltet ikke op – eller havde du i forvejen en bruger – trykker du på det midterste 
felt i toppen. Her vil feltet Tilslut et eksisterende hold dukke op. Klik på det – og du kan nu 
søge på Dover GF.  



 

5) Du kan du se alle de tilbud vi har i Dover GF. Jeg kunne godt tænke mig at give den gas til 
Cross Bold, så det trykker jeg på. Så skal jeg udfylde nogle ting omkring min alder og adresse 
hvorefter jeg kan anmode. – Den ansvarlige for holdet har nu fået en anmodning og skal 
godkende dig på holdet.  

 

 

 

6) Hurra. Jeg blev optaget. Nu kan jeg se på min bruger hvornår der er træning på holdet, og 
melde mig til og fra. Kontingent betales fra denne side også. Der vil komme en opkrævning 
når det er nødvendigt og det kan betales med MobilePay.  

 

Vi synes i bestyrelsen at holdsport er rimelig nemt at finde ud af når tingene lige ruller. Klik lidt rundt 
herinde og så skal du nok finde ud af det.  

Der er også en App, som ligeledes er rimelig nem. Prøv dig frem  

 



 

 

7) Hvis du har nogle spørgsmål – har de en fin Spørgsmål & Svar i bunden af siden. – Ellers er 
du meget velkommen til at kontakte Lars eller Lau 


