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Vejledning Oprettelse og vedligehold af brugere i MVP 

 

Denne vejledning indeholder en guide til oprettelse af brugere og hvordan du vedligeholder brugere 

 

Indhold 
1. Oprettelse af bruger .................................................................................................................................. 1 

2. Godkendelse af bruger - Turneringsleder ................................................................................................. 4 

a. Hold .................................................................................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

b. Tilføj træner, holdleder til holdet ................................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

c. Godkend Roller ...................................................................................................................................... 6 

d. Brugere ............................................................................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

 

1. Oprettelse af bruger – via APPEN 
Denne vejledning beskriver hvordan du opretter en profil i MVP. Dette er uanset om du er turneringsleder, 

spillere, træner, holdleder, dommer mv.  
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Har du flere roller i 

foreningen, vil disse 

roller bliver koblet på 

din profil.  
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2. Oprettelse af bruger – via ADMIN.MVPAPP.dk 
 

Du kan som træner, holdleder eller turneringsleder oprette brugere på de hold du administrere. Det kan 

f.eks. være en fordel på ungdomshold, at træner eller holdleder opretter spillerne.  

Gå til menuen brugere, og klik på plus tegnet i højre siden. 

Følgende pop-up kommer frem: 

 

Hvis spilleren er U15 eller under, skal der ikke 

bruges en e-mail. 

Hvis spillere er U18 eller over så skal der bruges 

en e-mail.  

 

 

 



 
 

 

Brøndby, 22. august 2022 

  #floorballdk 
        /floorballdk 

Floorball Danmark 

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

info@floorball.dk 

www.floorball.dk 

 

5 

Spiller på U15 eller under 

Skriv spillerens navn og evt. trøjenr. Det er kun de hold du admistrere, som du kan tilknytte spilleren til i 

drop-downmenuen. Klik på Opret. 

 

Spiller på U18 eller over 

Skriv spillerens navn og e-mail og evt. trøjenr. Det er kun de hold du admistrere, som du kan tilknytte 

spilleren til i drop-downmenuen. Klik på Opret. 
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3. Godkendelse af bruger – Turneringsleder og trænere 
Turneringsledere kan godkende brugere for alle i klubben, mens trænere for det specifikke hold kan 

godkende brugere for det enkelte hold.  

I punktet ”Godkend Roller” vil de spillere/trænere der har anmodet via MVPAPP om at få den rolle på 

holdet være i oversigten. Godkend eller afvis spilleren via symbolerne til højre. 

 

 

 

 

a. Overfør brugere fra sidste år 
Det er nemt at overføre brugere fra sidste år til næste sæson.  

I hold oversigten klikker du på brugersymbolet  

Klik på Overfør fra sidste sæson 
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Vælg holdet fra sidste sæson du ønsker at overføre brugere på 

 

Klik på ja for at bekræfte overførslen af brugere til den nye sæson. 
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