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Hur du tar närvaro i sportadmin: 
1. Ladda ner appen ”sportadmin ledarapp” 

 
2. Logga in. Är du ny ledare be vår verksamhetsutvecklare Sandra mejla ut inloggningsuppgifter 

till dig. Ni når henne på: sandra@gfnaset.se 
3. Under fliken rapportera tar du närvaro. Klicka på rapportera sedan den dagen du vill ta 

närvaro, fyll i vilka som är där och klicka sedan på bekräfta.  
 
 

 
 
  

Här tar du närvaro. Steg 1 

Har du flera olika grupper kan du byta här. 

Steg 2 välj dag 

Steg 3 kryssa i vem som är där 

Steg 4 bekräfta 

mailto:sandra@gfnaset.se


Hur du lägger in nya träningstillfällen: 
Inför en ny träningsperiod kommer du behöva lägga in nya tillfällen. Annars kommer det vara tomt 
under ”rapportera”. Det gör du så här: 

1. Klicka på ”redigera” 
2. Klicka på lägg till aktivitet 

 
3. Fyll i uppgifterna om aktiviteten och glöm ej klicka i ”upprepa aktivitet” om du vill ha flera 

tillfällen med samma typ av träning ex upprepa varje vecka. Lok-aktivitet och 
förhandsrapportering ska vara ikryssat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här lägger du till 

ett nytt 

träningstillfälle 



4. Klicka på ”spara” (du behöver inte klicka på ”spara och börja kalla”) 

 
5. Träningstillfällena kommer dyka upp under ”rapportera” när tillfället närmar sig.  

  



Om du har en ny gymnast/motionär 
Om du har en ny gymnast eller motionär får dem ett gratis provtillfälle där efter måste dem anmäla 
sig. För att lägga till en ny medlem gör du så här: 

1. Gå in på www.gfnaset.se 
2. I mobilversionen klicka på fliken ”GF Näset” (inte den med 3 streck utan den där det står GF 

Näset) 
3. Klicka sedan på ”anmäl dig här” 

 
 

4. Personen måste nu logga in med sin epost och får en engångskod skickad till sig. 
5. Klicka på ”lägg till ny deltagare” och fyll i uppgifterna. 

 

http://www.gfnaset.se/


6. Personen kan nu välja vilken grupp/kategori de vill anmäla sig till. För gruppträning kan de 
välja mellan:  

• Halvårskort(gäller juli-dec eller dec-juni)  

• Medlemskort(om personen vill swishar per gång, dock måste dem vara medlemmar för 
att få träna där av att de måste betala denna avgift/år)  

• Månadskort(gäller för den månaden) 

 
 

Skolla ner för att se de olika 

grupperna/alternativen och klicka 

på den du vill anmäla dig till. 

Man kan även klicka på ”så fungerar 

det” längst upp till höger. 


