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Vejledning MVP – Floorball 

 

Floorball Danmark er i forud for sæsonen 2020/2021 gået over til nyt turneringssystem, som indeholder en 

række funktioner. 

Denne vejledning giver dig en gennemgang af de vigtigste funktioner. 

Du kan også læse mere på https://floorball.dk/turneringer/mvp/ og se instruktionsvideoerne.  
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1. Oprettelse af bruger 
Denne vejledning beskriver hvordan du opretter en profil i MVP. Dette er uanset om du er turneringsleder, 

spillere, træner, holdleder, dommer mv.  

Har du flere roller i foreningen, vil disse roller bliver koblet på din profil.  

 

Gå til https://sport.mvpapp.dk/site/ 

Følgende skærmbillede kommer frem. 

Du kan enten oprette dig via din facebook profil, eller oprette en konto med din email.  

 

 

Oprettelse via Facebook 
 

Oprettelse via kontooprettelse 
 

Udfyld email, navn og password og klik på Sign up.  

https://sport.mvpapp.dk/site/
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Du modtager herefter en verifikationsmail, hvor du skal klikke på Verify Email. Når dette er gjort, er din 

bruger klar til brug.   
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2. Turneringsleder 
For dig som turneringsleder, har du til opgave at indtaste haltider, planlægge kampe, godkende roller, 

tilmelde hold mv.  

Vedledningen går igennem de enkelte menupunkter. Har du spørgsmål til turneringen, kan du skrive til 

turnering@floorball.dk . Har du brug for support til MVP kan du skrive til support@mvpapp.dk  

a. Tilmelding 
Er ikke aktuelt forud sæsonen 2020/2021.  

 

b. Tider 
Under dette menupunkt, skal indtastes de tildelte haltider foreningen har fået til sæsonen. Formålet med 

at lægge haltider ind er primært af to årsager 

• Gør det nemmere fastlægge kampe forud for den kommende sæson 

• Gør det nemmere at flytte en kamp, da systemet tjekket på tværs af klubberne om hallen er ledig. 

 

 

i. Indtastning af haltid i systemet 
 

Klik på + tegnet for at lægge en haltid ind.  

mailto:turnering@floorball.dk
mailto:support@mvpapp.dk
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Følgende skærmbillede kommer op. 

Vælg hal fra dropdown menuen. Er hallen ikke at se, så gå til punktet haller -> tilføj en hal. 

Vælg bane fra dropdown menuen. 

Dato indtastes: skal skrive dag-måned-år. Feks. 18-11-2020 

Fra kl. : Angiv tiden fra hvornår du har hallen. Skrives 0900 

Til: Angiv tiden fra hvornår du har hallen til. Skrives 1700 

 

Klik efterfølgende på gem. Tiden er nu gemt i systemet. 

c. Haller 
 

Under dette menupunkt kan du se foreningens haller. 

i. Tilføje en hal 
 

For at tilføje en ny hal, klikkes på + tegnet til højre 
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I dropdown menuen vælges den hal der ønskes tilføjet og der klikkes på gem. 

Er hallen ikke oprettet, kan dette gøres ved at skrive til turnering@floorball.dk med hallens navn og 

adresse, og så vil hallen blive oprettet. 

 

d. Hold 
Dette menupunkt giver dig en oversigt over de hold der er tilknyttet foreningen. Du kan som 

turneringsleder derudover tilføje lokaltnavn, kaldenavn, trænere, holdleder og se det enkelte holds kampe. 

 

i. Tilføj træner, holdleder til holdet 
 

Klik på ’rediger’ symbolet som vist nedenfor for at redigere et hold. 

 

mailto:turnering@floorball.dk


 
 

 

Brøndby, 3. juli 2020 

  #floorballdk 
        /floorballdk 

Floorball Danmark 

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

info@floorball.dk 

www.floorball.dk 

 

7 

 

Under den trænerfunktion, vælges enten en tilgængelig leder, eller vælg ’Opret Ny’. 

 

Når der vælges ’opret ny’, kommer der en ny linje op under. Udfyld med navn og email og klik på gem. 

 

 

Der er nu tilknyttet en Head Coach (træner), som det også vil fremgå af oversigten 
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e. Godkend Roller 
 

Som turneringsleder skal du godkende roller på trænere. Du kan også på spillere, men dette er også en 

opgave for træneren på holdet. 

I oversigten vil fremgå dem der har bedt om godkendelse. Du godkender brugeren ved at klikke på det 

grønne hak til højre 

 

 

f. Brugere 
Giver en oversigt over aktive roller og en status om brugeren mangler godkendelse eller ikke er oprettet. 

Man kan slette brugeren eller redigere i dem. 
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g. Kampafvikling 
 

Menupunktet kampafvikling er turneringslederen store værktøjskasse. Punktet giver følgende værktøjer 

• Komplet liste over foreningskampe der kan eksporteres til excel. Både hjemme og udebanekampe 

• Fastlæggelse af kampdatoer, tidspunkter og spillested 

• Kommunikation 

• Flytning af kampe 

• Afbud til kampe 
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i. Eksporter liste over alle kampe til excel 
 

Der kan eksporteres en fuld liste over alle kampe til excel. Klik på ’excel’ symbolet i højre hjørne. 

 

 

 

Når du åbner filen kan den komme op med denne fejl. Den skal du klikke ’ja’ til. 

 

 

 

ii. Fastlæggelse af kampdatoer, tidspunkter og spillested 
 

For at fastlægge en kamp, klikkes på ’rediger’ ikonet i højre side.  
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Klik nu herefter på ’rediger’ ikonet. Følgende popper nu frem. 

Angiv hal, ved at vælge denne i dropdown.  

Angiv Dato: Skrives 12-09-2020 

Angiv Tid: Skrive f.eks. 0830 

Systemet laver en kontrol om alt er OK. Klik herefter på gem.  

Selvom kontrollen siger at der er ’konflikter’, så kan godt trykkes på gem.  

 

iii. Flytning af kampe 
Under udarbejdelse 



 
 

 

Brøndby, 3. juli 2020 

  #floorballdk 
        /floorballdk 

Floorball Danmark 

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

info@floorball.dk 

www.floorball.dk 

 

12 

iv. Afbud til kampe 
Under udarbejdelse 
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3. Træner/Holdleder 
Under udarbejdelse 
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4. Spiller 
Under udarbejdelse 
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5. Dommer 
Under udarbejdelse 

 

 


