ESRUM IDRÆTSFORENING
ESRUM HOVEDGADE 28, 3230 GRÆSTED
www.esrumif.dk

Vigtig information til alle fodboldspillere/kontaktforældre i Esrum IF.
For at lette det administrative arbejde for klub, trænere og holdledere har bestyrelsen i Esrum IF besluttet,
at alle hold fremover skal benytte KampKlar som elektronisk kommunikationsværktøj.
KampKlar er gratis og findes både som web- og app-version (mobiltelefon/tablet).
Kampklar erstatter dermed vores facebookgrupper for klubbens hold og alle informationer om træning,
kampe og andre aktiviteter vil blive styret via KampKlar. Til-/afmelding til de enkelte aktiviteter vil således
også ske via KampKlar.
Via KampKlar kan I selv opdatere spillerens kontaktoplysninger. Det er vigtigt, at disse personlige
oplysninger, som eks. tlf. og e-mail er korrekte, da I ellers vil gå glip af vigtige beskeder fra holdets trænere
og holdledere. Det er vigtigt, at der er sat flueben i “E-mail/SMS fra klubben” under fanen
“Mine oplysninger”.

Alle forældre bør oprette sin egen profil:
Esrum IF vil anbefale alle forældre til at oprette sin egen forældre profil, da jeres barn så kan
benytte sin egen profil med sine egne kontaktoplysninger Mobil/E-mail når barnet bliver gammel nok til
selv at administrere dette.
http://klubservice.dbu.dk/kampklar/vejledning/til-spillere-og-foraeldre/opret-din-egen-foraeldre-profil/

(hvis du har flere børn eller dit eget barn skal kunne benytte sin egen profil)

Når du har modtaget dit login fra DBU skal du bagefter tilknytte din profil som kontaktperson for
dit barn.
http://klubservice.dbu.dk/kampklar/saadan-kommer-du-igang/hvordan-bliver-jeg-kontaktperson-for-mit-barn/

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med at bruge KampKlar, kan du kontakte
Thomas Greffel på tlf. 2511 4501 eller kampklar@esrumif.dk

Se på næste side hvorfor Esrum IF fremover skal bruge KampKlar
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Hvorfor bruge KampKlar?
Fordele for træneren
Informationen til spillere og forældre administreres ét sted – i KampKlar
KampKlar gør det lettere at:







Informere om tidspunkter for træning og kampe
Administrere tilmeldinger til kampe og arrangementer
Udfylde holdkort
Koordinere opgaver som f.eks. kørsel, tøjvask, kagebagning/frugt
Opdatere årgangens hjemmeside, spillere og trænere
Kommunikere via sms eller e-mail
KampKlar giver overblik over:
 Hvem og hvor mange, der kommer til træning
 Statistik på spillerens antal kampe og træning
 Se holdstatistik, scorede mål, assists, kampens spiller m.m.

Fordele for spillere og forældre
Alle registrerede fodboldspillere/deres forældre kan GRATIS kommunikere via KampKlar
KampKlar gør det lettere at:



Tilmelde/framelde/stille sig til rådighed til træning og kamp
Tilkendegive at man gerne vil hjælpe med holdopgaver kørsel, tøjvask, kagebagning/frugt
KampKlar giver overblik over:
 Tidspunkter for træning og kampe
 Hvilke aktiviteter spilleren er tilmeldt
 Er spilleren udtaget til Kamp
 Hvor spilles kampen og mødetid
 Holdadresseliste med kontaktoplysninger
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