
Løsninger for idrettslag og foreninger



Kort om oss

● Første installasjon for idrettsslag i 2004
● Er utviklet i tett samarbeid med små og store 

klubber for å sikre en mest mulig generell løsning
● Ansatte og konsulenter har selv aktive roller i 

idrettslag for å sikre riktig løsning
● Fokus på å tilgjengeliggjøre informasjon i klubben 

samt forenkle prosess
● Utgangspunkt i klubbadministrasjon, ikke 

økonomisystem



Kort om løsningene

● Et rammeverk for utvikling av webløsninger
● Moduler med funksjonalitet tilpasset 

forskjellige behov
● Enkelt å kjøpe

● man kjøper rammeverket og kun den funksjonalitet man 
ønsker å benytte. 

● Fast pris med eller uten vedlikeholdsavtale

● Billig å eie
● Teknologivalg gjør det mulig å drifte for kun

10,- NOK i måneden



TEAMNET: 
moduler utviklet av idrettslag og foreninger for

idrettslag og foreninger

Locationblocks FRAMEWORK
Komplett websystem med enkel publiseringsmodul, brukeradministrasjon og tilgangskontroll

CORE
Lag og medlemsvedlikehold

ACTIVITIES
Areal og

aktiviteter

BUSINESS
Fakturering av

kontingent

CUP
Oppsett og vedlikehold av

Turneringer med gruppespill

SELFSERVICE
Påmelding

DISPLAY
Resultatservice 

COMMUNICATION
Epost og SMS

meldinger



Teamnet CORE

● Lagsregistrering
● Medlemsregistrering (åpen eller lukket)
● Støtte for medlemstyper og 

medlemsrelasjoner
● Eksempelvis: Støttemedlem eller familiemedlem

● 1 medlem kan ha tilhørighet til mange lag
● Støtter administrasjone medlemsrelasjoner

● Eksempelvis: trener, lagleder etc.



Teamnet ACTIVITIES

● Registrering av arealer som benyttes
● Eksempelvis baner, haller og utleiefasiliteter

● Lag registrerer faste eller enkeltvise 
aktiviteter tilknyttet areal

● Kalenderbilde viser ledig tid for maksimal 
utnyttelse av areal

● Hvis lagleder avlyser en trening p.g.a. kamp 
et annet sted vil dette bli synlig i 
arealkalender som ledig tid !



Teamnet BUSINESS

● Tar utgangspunkt i medlemsregister og 
lagsrelasjoner i Teamnet CORE

● Epost faktura
● Fakturering av generell medlemsavgift samt 

treningsavgift
● Differensiert avgift på f.eks. medlemstyper 

(familie eller støttemedlem)
● Enkelt å etterfakturere nye medlemmer eller 

sende ut purringer



Teamnet COMMUNICATION

● Tar utgangspunkt i medlemsregister og 
lagsrelasjoner i Teamnet CORE

● Gi beskjeder direkte fra systemet hvor som 
helst via SMS og epost

● Medlemmer styrer selv hvordan de ønsker å 
motta informasjon via pålogging på web

● Kansellering av kamper/treninger kan trigge 
utsendelse av informasjon



Teamnet CUP

● Administrasjonsmodul for turneringer
● Administrer turneringsregler, areal, klasser, 

puljer, lag m.m.
● Automatisk spredning av lag i puljer som 

benytter klubbnavn, postkode og landkode 
for å spre lagene optimalt

● Marker tidspunkter for når lag kan spille på 
bestemte areal og få automatisk generert 
kampoppsett



Teamnet CUP - SELFSERVICE

● Påmelding av lag via web inkl. kontaktperson
● Støtter tidsbegrenset påmelding
● Håndterer maksimum antall av lag
● Bekreftelse sendes via epost



Teamnet CUP - DISPLAY

● Resultatservice på web
● Kampoppsett på web
● Utskrifter for sekreteriat pr. bane
● Registrer resultat på kampnummer
● Live oppdatering av resultat og tabell
● Resultat og tabellvisning styres pr. klasse slik 

at man kan håndtere turneringer for barn 
uten å eksponere resultater



Spesialtilpasninger

● Er det behov for å få utvikelt egen 
funksjonalitet kan dette gjøres selv (PHP 
kode) eller bestilles på oppdrag.

● Webløsningene tilpasses din klubb/forening i 
form og farge. Ønsker man en større 
designjobb kan dette utføres på oppdrag.



www.locationblocks.com
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