
En guide till hemsidan med lagsidor - mobilversion 
www.cheerxplosion.se 

1. HEMSIDAN 

 

När du klickar dig in på vår hemsida www.cheerxplosion.se kommer du direkt till ”Hem”. Detta är 
hemsidan innehållande samtlig generell information om föreningen, samlat under följande flikar i 
menyn till höger

 

  

 

 

START – Här visas senaste nyheterna.  

NYHETER – Här hittar du samtliga nyheter och 
kan bläddra i vårt nyhetsarkiv. 

VÅR VERKSAMHET – Berättar hur vår 
verksamhet är uppbyggd och hur den fungerar 

FÖR MEDLEMMAR – Allmän information för 
våra medlemmar (Denna sida fylls på 
allteftersom) 

BÖRJA HOS OSS – Allmän information för den 
som är intresserad av att börja hos oss 

OM OSS – Historik, vilka vi är, policys m.m.  

KONTAKT – Kontaktinformation 

BLI STÖDMEDLEM – Information för dig som 
är intresserad av att bli stödmedlem  

 

http://www.cheerxplosion.se/
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I menyn längst upp till vänster hittar ni ”hemknappen” och lagsidorna indelat i respektive kategori:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEM – Här är vi just nu 
(www.cheerxplosion.se). Du hittar tillbaka till 
”Hem” genom att klicka här. 

TRÄNINGSLAG – Hitta till lagsidan för ett 
träningslag 

TÄVLINGSFÖRBEREDANDE LAG – Hitta till 
lagsidan för ett tävlingsförberedande lag 

TÄVLINGSLAG – Hitta till lagsidan för ett 
tävlingslag 
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2. LAGSIDA  

När du klickar på ett lag kommer du till lagets lagsida. Exempel:  

 

När du inte är inloggad är informationen begränsad till ett fåtal flikar i högra menyn. 

När du loggar in får du tillgång till all information under följande flikar i högra menyn:  

 

 

 

START - Här visas senaste informationen till 
laget i huvudspalten till vänster. I 
högerspalten finner du lagets kalender 

INFORMATIONSSIDA – Här publiceras all 
information till laget under säsongens gång 

KALENDER – Kalender innehållande träning, 
tävling, uppvisning m.m.  

TÄVLINGAR – Information om planerade 
tävlingar (endast tävlings- och 
tävlingsförberedande lag) 

LAGET – Laguppställning  

BILDGALLERI – Bilder på laget 

KONTAKT – Kontaktinformation till 
levelsansvarig samt telefon/e-mail för 
frånvaroanmälan 

 

2.1 LOGGA IN SOM MEDLEM/MÅLSMAN  

Knappen för att logga in hittar du längst upp i högra hörnet: 



 

 

Klicka på ”Logga in som Medlem/Målsman” så får ni upp denna sida där ni fyller i er e-post.  

 

När ni klickat er vidare kommer en engångskod på mejlen. Ni fyller i den här och loggar sedan in.  

Aktivera ”Håll mig inloggad” för att slippa logga in nästa gång ni ska gå in på lagsidan i samma 
webbläsare.  

 

 

 

*din e-mail* 
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