Rutiner for bruk av Rubic LagetMitt
Lillehammer Fotballklubb (LFK) og Lillehammer Kvinnefotballklubb (LKFK) bruker
Rubic LagetMitt til lagsadministrasjon og banefordeling i barnefotballen. Det er tett
samarbeid mellom klubbene ved bruken av denne løsningen.
Tilgang til team
For å få tilgang til eksisterende lag, ta kontakt med hovedlagleder på den aktuelle
treningsgruppe. For helt nye lag, ta kontakt med adm. medarbeider i LFK. Klubben
oppretter team i LagetMitt. Et team tilsvarer en treningsgruppe.
Utøvere/trenere
Utøvere under ”Utøvere/trenere” synkroniseres med klubbens medlemsregister;
Rubic Medlem. Lagleder kan i LagetMitt legge til nye spillere eller slette spillere, og
endringen skjer dermed automatisk også i medlemsregisteret. Det samme gjelder
personinformasjon man endrer, som for eksempel fødselsdato, e-postadresse osv.
Man kan legge til lagledere, trenere og øvrig støtteapparat. Disse vil vises i app for
foreldrene og spillerne som har lastet ned appen, samt at kontaktinformasjonen til
registrert støtteapparat vil vises på lagsiden til treningsgruppen på lillehammerfk.no.
Banefordeling i barnefotballen
LFK og LKFK bruker LagetMitt til banefordeling i barnefotballen. Banekalenderen
med banefordeling ligger på høyresiden på Barnefotballsiden på hjemmesiden. Trykk
på ”Banefordeling”. Den ligger også i LagetMitt-appen, hvor du kan velge hvilken
bane du skal se. Gul farge er kamp, blå er LFK-trening og rosa er LKFK-trening. Det
er kun banefordeler i LFK og LKFK som kan legge til treninger og kamper på
grendebanene i LagetMitt.
Aktiviteter
Klubben fordeler treningstider på klubbens grendebaner. Treningene legges på dato,
tidspunkt og bane av klubben, og ligger da inne i banekalenderen, samt inne på
treningsgruppene sine sider i LagetMitt. Bekreftelsen på at treningen ligger inne i
banekalenderen er at det står ”Bane og tid bekreftet” i grønn skrift under aktiviteten
på treningsgruppens lagside.
Dersom dere har fått tildelt en trening dere ikke skal bruke, for eksempel en avlysning
på grunn av skoletur eller lignende; slett aktiviteten under ”Aktiviteter”. Da blir
aktiviteten også borte i banekalenderen, og andre kan ta i bruk banetiden.

Kamper
Klubben importerer seriekampene fra fotball.no, og fordeler hjemmekamper på
klubbens grendebaner. Kampen kommer automatisk opp hos den enkelte
treningsgruppe med bane, dato og tidspunkt. Informasjon om bortekamper må
lagleder legge inn selv, etter å ha mottatt informasjonen fra motstanderlaget.
Flytte kamper:
• Meld inn til adm. medarbeider om endringen og hvilken dag kampen ønskes å
flyttes til.
• Kampene kan kun flyttes til ledig bane eller til egen treningstid.
• Adm. medarbeider melder kampendringer (bytte av dager) til kretsen.
• Vær ute i god tid med å flytte kamper.
• Meld også fra til adm. medarbeider vedr. avlysning av kamp, slik at vi får
frigjort banen på det tidspunktet kampen egentlig skulle bli spilt.
• Ved ledig bane kan denne brukes av andre lag i klubbene.
Detaljer på treninger og kamper, som oppmøte, ansvarlig trener osv., legger lagleder
inn selv.
Hjemmesideintegrasjon på lillehammerfk.no
Hver lagside på hjemmesiden har embedding fra LagetMitt med informasjon om
aktiviteter og støtteapparat til sin treningsgruppe. Informasjonen på lagsiden
oppdateres dermed automatisk når det gjøres endringer i LagetMitt på web eller i
app. På den måten oppdaterer lagsiden på hjemmesiden seg selv, og det kreves
ingen administrasjonsarbeid av lagleder.
Kontaktinformasjon
Lillehammer FK

Adm. medarbeider

Eivind Sollie

es@lillehammerfk.no

Rubic AS

Utviklingsansvarlig

Anders Retterås

anders@rubic.no

Brukermanual
Nyttig brukermanual på Rubic sine sider:
https://rubic.zendesk.com/hc/no/categories/201791345-Laget-Mitt

