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Kommunikation Ljunghusen Juniorer för Föräldrar och Juniorer 

 

Sammanfattning 
 Gå in och ladda ner medlemsappen från Sportadmin, kallelser medmera kommer att skickas via 

medlemsappen – Appstore/Google Play. 

 Kontrollera kontaktuppgifterna i sportadmin (e-mail, telefon mm). Detta kan göras via 

medlemsappen eller hemsida. 

 Anmälningar till träning kommer att flyttas över efterhand till online bokning. 

 Gå in på hemsidan för Junior och Elit via LJGK.se / Junior och Elit. Här finns möjlighet att skapa 

prenumeration på kalendrar: 

o Kalender: Tävlingar och aktiviteter (Allmänna juniortävlingar och händelser) 

o Kalender: Elit och Future (Tävlingskalender Elit och Future) 

o Observera att anmälningar till tävlingar görs via golf.se men kalendern är ett stöd 

 JEK kommer att skicka ut nyhetsbrev om kommande tävlingar och aktiviteter. 

 Juniorernas aktiviteter finns också dokumenterat på instagram via @Ljunghusenjunior samt 

@Ljunghusengolfacademy. 

Junior och elit kommunikation  
Junior och Elitkommitten har beslutat att använda Sportadmin för merpart av kommunikationen i 

och runtomkring Junior och elit golf på Ljunghusens Golfklubb. Utöver Sportadmins funktioner 

kommer även bildmaterial och nyheter förmedlas via Instagram (@Ljunghusenjunior). 

Kommunikation görs genom 

1. E-mail 

2. Medlemsappen Sportadmin 

3. Hemsida 

4. Instagram uppdateringar 

E-mail och Medlemsappen 

Kommunikation avseende aktiviteter görs genom kallelser i de grupper som satts upp för träning och 

eventuella lag. Dessa kallelser kommer ut via e-mail men hanteras enklast genom Sportadmin 

Medlemsappen, se till att ladda ner medlemsappen för kontroll av kallelser och händelser med 

aktiviteter. 

Medlemsappen Google Play och Appstore 

  

Hemsida 

Via LJGK.se / Junior och Elit kommer ni enkelt åt all information runt junior och elitgolf. 
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Webbsidan förmedlar dels nyttig information avseende verksamheten och nyheter. På framsidan 

finns också kopplat till instagramkonto @Ljunghusenjunior samt @Ljunghusengolfacademy.

 

Uppdateringar och nyheter om aktiviteter kommer även att skickas ut via e-mail till samtliga utövare 

i sportadmin. 

Bokningar kommer fortsättningsvis flyttas mer till onlinebokningar som komplement till formulär. 

Kalenderfunktion på hemsidan 

Golf är en individuell sport och de flesta tävlingar anmäls via GIT (golf.se) eller andra kanaler. För att 

hjälpa föräldrar med påminnelser om anmälan och upplysa om andra aktiviteter, som inte är 

kallelsebaserade, finns det ett antal kategorikalendrar på hemsidan som föräldrar kan prenumerera 

på.  

Hemkalendern 

Samtliga aktiviter som finns samlade runt Junior elit finns i hemkalendern på hemsidan. Denna kan 

sorteras på aktiviteter ”Tävling”, ”Träning” och ”Övrigt”. Varje Kategori eller gruppkalender kan 

klickas in på från den övergripande kalendern via ”drop-down” menyn till höger eller i fetstil text i 

kalendern. 
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Under de olika menyerna på hemsidan, finns olika kategorikalendrar. Vissa av dem är kopplade till 

grupper och kallelser medan andra såsom kalendrar över individuella tävlingar, enbart utgörs av en 

kalender.   

Under Tävlingar&Aktiviteter finns en kalender (Tävlingar och Aktiviteter) för allmänna tävlingar och 

aktiviteter från JEK. Denna är bra för alla att prenumerera på.  Elit och Future innehåller en 

tävlingskalender för elit  och future tävlingar att prenumerera på och övriga kategorikalendrar 

innehåller tillhörande aktiviteter som även finns i den generella. Nedan följer en instruktion om hur 

prenumerationen skapas. Observera att JEK inte ansvarar för riktigheten i dessa kalendrar, inklusive 

hantering av uppdateringar/förändringar av händelser, utan den ska ses som ett stöd.  
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I högermenyn syns aktiviteter i respektive kategorikalender, när man går in på sidan: 

Aktiviterna i kategorikalendern syns till höger, gå in i kalendern och välj prenumerera. 

Skapa prenumeration på en kalender 

Gå in på Övriga Tävlingar och välj kalendern, välj prenumerera. 

 

Och under funktionen tillhandahåller Sportadmin en instruktion om hur prenumerationen aktiveras. I 

exempel nedan skapas en prenumeration på Övriga Tävlingar till en Google kalender.  
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I alternativ på kalendern kan sedan aviseringar sättas separat så att man erhåller påminnelse om att 

anmäla till en tävling i exemplet nedan sätta aviseringar på tex 4 dagar innan för att erinra om 

anmälan ska göras i GIT (golf.se). 

  

Inställning om aviseringar i Google calendar 

Bokning online 
Träningsbokning för gruppträning kommer efterhand att flyttas till onlinetjänsten istället för 

formulär.   

Via länk eller hemsida kommer man in till onlinebokningen för samtliga öppna kurser.  

 

För att boka loggar man in med hjälp av pinkod som erhålls via registrerad e-mail. 
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Kurserna som går att anmäla till ligger för bokning, med vissa öppna och andra ännu ej öppna. 

Träning går att söka och filtrera på typ av träning (tex Sommarskola, Golfkul, Junior, Träningsläger 

etc.), och ålder. 

 

 Välj träning att boka och följ instruktioner.  

 De uppgifter som angivits via sportadmin används för bokningen.  

 Finns inte personen registrerad i Sportadmin, följ instruktionen om registrering.  

 För att reservera en plats sker betalning direkt i anslutning till anmälan.  

 OBS! Skulle platserna vara slut, anmäl ”Bevaka” så syns det att det finns en överanmälan med er 

för administratörerna. 

I en övergångsperiod 2021 kommer även bokningsformulär att finnas under respektive kategori 

under Ljunghusen Golf Academy men kontinuerligt att flyttas till onlinebokning. 

 

Instagram 
Den sista kanalen för att förmedla händelser, framförallt bilder från Junior och Elit verksamheten är 

instagram-konton för Ljunghusen Junior samt för Ljunghusen Golf Academy. Dessa finns visade på 

hemsidan, men kan separat nås via instagram på  

@ljunghusenjunior 
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@ljunghusengolfacademy_est2021 


