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Endre hjemmeklubb 
For å kunne benytte denne funksjonen må man ha tilgang til MEDLEM og ENDRE 
HJEMMEKLUBB. Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre 
rettigheter. Rettigheter ligger under menyen KLUBB > RETTIGHETER. 

Dersom en spiller er medlem av 2 eller flere klubber og ønsker å bytte hjemmeklubb, 
er det ny hjemmeklubb som må starte prosessen med endringen. 

Man finner funksjonen under menyen MEDLEMMER > ENDRE HJEMMKLUBB. Her kan 
man se åpne innkommende og utgående forespørsler. Det finnes også en historikk 
funksjon for å se utførte endringer. 
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For å starte prosessen søker man frem medlemmet som ønsker å endre hjemmeklubb 
til din klubb via medlemssøk. Under medlemmets profil får man opp knappen 
FORESPØR OM HJEMMEKLUBB på alle medlemmer som ikke har klubben som 
hjemmeklubb. Trykk på denne for å starte endringen. 

 

 

Man kan nå skrive en beskjed til eksisterende hjemmeklubb dersom man ønsker dette 
før man trykker OPPRETT for å starte endringen. 
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Gammel hjemmeklubb mottar nå en systembeskjed om at medlemmet ønsker å endre 
hjemmeklubb. Gammel hjemmeklubb må inn under menyen MEDLEMMER > ENDRE 
HJEMMEKLUBB for og enten akseptere eller avvise endringen. En vanlig årsak til å 
avvise er dersom medlemmet skylder kontingent i nåværende hjemmeklubb. Dersom 
man avviser en forespørsel skal man skrive årsaken til dette. For og enten akseptere 
eller avvise går man inn på aktuell forespørsel. 
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Klubben som har sendt forespørsel får en systembeskjed når gammel hjemmeklubb 
har behandlet forespørsel. Dersom forespørsel er avist kan ny hjemmeklubb gå inn og 
enten sende denne på nytt eller avslutte forespørsel. Ved en aksept må ny 
hjemmeklubb inn å avslutte og overføre hjemmeklubb. Begge gjøres ved å gå til 
menyen MEDLEMMER > ENDRE HJEMMKLUBB og velge aktuell forespørsel. Det er 
viktig å huske på dette ellers blir ikke vedkommendes hjemmeklubb endret. 

 

 

 

 

 


