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Sådan downloader du app’en
Du kan downloade KampKlar app’en i App Store eller Google Play. Søg efter ”Fodbold”.

Sådan logger du på
For at logge på DBU app’en skal du have et DBU login – du kan enten bruge dit eget
barns eller få dit eget.
§ Vælg ”Instillinger”
§ Vælg ”Min profil”
§ Vælg ”Benyt DBU login”
§ Indtast ”Brugernavn” og ”Adgangskode”
§ Vælg ”Login”
Du kan i det efterfølgende skærmbillede redigere dine kontaktoplysninger.
.
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Guide til at benytte dit barns log ind
Jeg har ikke mit barns log ind:
Du kan få tilsendt dit barns log ind ved at gøre følgende:
Gå til mit.dbu.dk
Klik på "Glemt adgangskode?"
Indtast e-mailadresse
Klik på Send
DBU sender en e-mail med et link, hvor du kan ændre din adgangskode.
•
•
•
•

Jeg har mit barns login
Via DBU app'en til mobiltelefon
• Hent App til Iphone eller Android (Søg efter "DBU" i AppStore/Google play)
• Åbn DBU app'en
• Klik på tandhjulet
• Indtast brugernavn og adgangskode
• Gå igang med at bruge KampKlar
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Guide til: Oprette dit eget log ind
Du opretter dit eget login i toppen af DBU's hjemmeside,
• Klik på "Opret profil" og udfyld formularen - log ind (sker automatisk)
• Klik på "Mine Oplysninger" i venstremenuen
• Klik på "Kontaktperson for" i venstremenuen
Du kan via funktionen "Kontaktperson for" linke dig sammen med dit barn/dine børn.
Du skal bruge dit barns login for at kunne oprette dig som kontaktperson.
Jeg har ikke mit barns log ind:
du kan få tilsendt dit barns log ind ved at gøre følgende:
Gå til mit.dbu.dk
Klik på "Glemt adgangskode?"
Indtast e-mailadresse
Klik på Send
DBU sender en e-mail med et link, hvor du kan ændre din adgangskode.
•
•
•
•
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Hvordan bliver jeg kontaktperson for mit barn?
Når du bliver kontaktperson for dit barn, kobler du jeres DBU-login sammen. Dette kan være en fordel for
de lidt ældre spillere, som selv kan gå på Kamp

Følg punkterne fra 1. til 6. - så får du oprettet dig som kontaktperson for dit barn (eller
børn)

1. Du skal have din egen DBU-profil

Hvis du ikke har en DBU-profil - så kan du oprette en via dbu.dk

OBS: Da alle konti der bliver oprettet - skal forbi en persongodkendelse - så kan der gå 1-2 arbejdsdage før du modtager en
mail om din nye DBU-profil

2. Du skal kende dit barns brugernavn og adgangskode
Hvis det ikke lige umiddelbart er noget du har - så kan du få tilsendt muligheden for at ændre det via 'Glemt
adgangskode' på dbu.dk
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3. Log ind på 'Mit DBU' med DIT brugernavn og adgangskode

4. Vælg 'Kontaktperson for'
Vælg 'Mine oplysninger' i venstremenuen og efterfølgende 'Kontaktperson for'
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5. Med dit barns brugernavn og adgangskode
Skriver du i 'Tilknyt mig som kontaktperson for' og tryk på 'Tilknyt bruger'

6. Sådan!
Så har du tilknyttet dig som kontaktperson for dit barn. Samme procedure kan du gøre for evt. flere
børn - så de alle er tilknyttet din konto.
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Tilmeld - Frameld aktivitet
Ved at klikke på en aktivitet kan du
§
§
§
§
§
§
§
§
§

”Tilmelde”, ”framelde” eller stille dig ”til rådighed”
Se dato
Tid
Mødested
Type
Beskrivelse
Se deltager
Sende kommentar
Se og tilmelde opgaver
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Bekræft udtagelse
Spillere/forældre
Hvis man som spiller er udtaget af sin træner, modtager man en notifikation og en besked i sit
beskedcenter.
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I aktivitetsoversigten er aktiviteten markeret med rødt, såfremt man ikke har bekræftet.
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Klik blot ind på aktiviteten og bekræft.
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Vælg opgave
Under "Opgaver" kan du se hvilke opgaver der er tilknyttet aktiviteten.
•
•
•

Klik på det gule plus ikon for at byde ind på opgaven
Skriv evt. en kommentar
Klik på "Byd ind"
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Eksporter Kampklar aktiviteter til din kalender
Under aktiviteter kan du finde tre prikker oppe i højre hjørne.

1.
2.
3.
4.

Klik på de tre prikker
Klik på knappen "Tilføj aktiviteter til kalender”
Klik "Tilføj" til popup boksen "Vil du tilføje aktiviteterne til din kalender?"
Klik "Abonner" til popup boksen ”Vil du abonnere på kalenderen ”KampKlar aktiviteter –
årgang….?”

Du har nu synkroniseret din kalender med barnets kalender på KampKlar.
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Holdets kommende aktiviteter
På KampKlar - Mit hold siden vises en liste over holdets kommende aktiviteter:
I Fodbold app'en kan du vælge at vise alle holdets aktiviteter - eller kun dem, hvor du selv er deltager.

En aktivitet kan have en af 4 statustyper:
•
•
•
•

Ikke svaret
Til rådighed
Udtaget
Frameldt
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Trænerteamet
I Fodbold app'en kan du se trænerteamet i bunden af oversigten, når du trykker på 'Holdet'.
Holdkontakter er markeret med et lille ikon, som vist her:

15

KampKlar på Facebook
For yderlige hjælp kan KampKlar også findes på facebook.
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