
Klubmodul app til medlemmer 
 

 

Kære medlemmer!  

Som noget nyt kan vi nu introducere jer alle sammen til appen Klubmodul. 

Klubmodul appen giver alle medlemmer mulighed for at opdatere deres profil og holde sig 

orienteret om klubben/foreningen.  

 

Man kan bl.a. se og tilmelde sig begivenheder, få oversigt over tilmeldinger samt 

træningstider. Derudover er der følgende funktioner.  

• Notifikationer 

• Nemt at tilmelde eller sende afbud til træner 

• Holdkalender med aktiviteter og events 

• Skift mellem familiemedlemmer 

• Tilmelding til events  

 

Appen hedder ”Klubmodul” se efter dette ikon. 

 

Følg med nedenfor for at finde ud af hvordan du skal navigere i appen. 

1. Login  

 

1. Når du åbner appen trykker du på login. Her finder du frem til gymnastik og finder Farum Gymnastikforening. Her efter skriver du 
dit brugernavn og adgangskode ind og logger på. 



 

2. Forside  

 

2. Når du er logget ind kommer du til forsiden. Her kan du rulle ned og der vil komme events frem du kan tilmelde dig, du 
vil kunne se vores kalender og vores nyheder. 

 

3. Hold samt afbud til træning 

 

3. Når du er logget ind, kan du se hvilke(t) hold som profilen er tilmeldt. Her er det muligt at trykke sig ind på holdet eller 
rulle længere ned på siden. Hvis du trykker dig ind på holdet, kommer du til alle holdets fremtidige træninger.  

Trykker du på den grønne knap melder du fra til den pågældende træning og det vil være muligt for din instruktør at se.  



 

4. Medlemskort og tilmeldinger  

 

4. Hvis du har brug for at se dit medlemskort og/eller dine tilmeldinger så kan du trykke på kortet ved siden af dit navn og 
du vil få dette frem. Her vil du også kunne se dit medlems ID.  

 
5. Tilføj profiler 

 

 

5. Hvis du har brug for at tilføje profiler, kan dette gøres med at trykke på pilen ved siden af Farum Gymnastikforening. 
Funktionen ved at tilføje profiler er god hvis man som familie vil have tilknyttet alle profiler til sin app. 



 

6. Mails/beskeder fra foreningen 

 
6. I app'en vil de også være muligt at læse de mails som bliver sendt ud fra foreningen. Det kan være mails fra din 
instruktør eller mail fra foreningen. Du vil stadigvæk modtage mailen i din mailindbakke. 

 
7. Mere information, FAQ og hjemmeside 

 
7. Under funktionen "mere" kan du se diverse ting. Her vil det være muligt at gå til hjemmesiden osv. 



 

Vi håber at denne guide har gjort det nemt for dig at oprette dig som bruger og navigerer 

rundt i de mange funktioner der er i appen. 

 

Vi vil opfordre alle vores medlemmer til at bruge app’en, da det vil give vores instruktører 

et større overblik over antallet af gymnaster der deltager til næste træning, og det vil 

samtidig gøre det nemmere for alle medlemmerne at tjekke beskeder, melde fra til 

træning, og tilmelde sig diverse events.   

 

Skulle der opstå flere spørgsmål eller udfordringer ved at bruge appen så kontakt vores 

administration på: admin@fgf.dk. 

Vi vil så vidt muligt prøve at besvare de spørgsmål der evt. skulle opstå. 

 

Med venlig hilsen  

Farum Gymnastikforening  

mailto:admin@fgf.dk

