Hvordan legge til kontaktpersoner for lag eller treningsgrupper på
konnerud.no
1. Se helt øverst på skjermen din og klikk der idrettsgrenen står
2. Da får du noen valg – klikk på «Kontrollpanelet»

3. Hold musen over feltet «Ansatte» i menyen til venstre
4. Klikk på «Team»

5. Sjekk i lista til høyre på siden om laget (eller treningsgruppa) du tilhører eksisterer
6. Hvis den ikke eksisterer må du lage en ny. Fyll ut til venstre:
- Navn på lag eller treningsgruppe
- permalenke blir samme som lag, men med bindestreker i stedet for mellomrom
7. Når du har gjort dette klikker du på «Legg til nytt team» og er klar for å legge inn
kontaktpersoner

8. Klikk på «Ny ansatt» i menyen til venstre

9. Du skal fylle ut følgende felter:
- First name
- Last name
- Stilling
- E-post
- Telefonnummer
- til slutt velger du hvilket team personen skal tilhøre (til høyre på siden, dette er
teamet du tidligere laget)
10. Klikk til slutt på «Publiser»
11. Gå så til siden hvor kontaktpersonene skal presenteres (altså siden til dette laget eller
treningsgruppe)
12. Klikk på «Rediger side»
13. Klikk på «Back end editor»

14. Klikk på det store plusstegnet under ”Visual composer”

15. Klikk på elementet som heter «Accordion»

- Hvis «Accordion har lagt seg nederst på siden kan du dra det opp til toppen

16. Når «Accordion er lagt til på siden din vil du se at under denne ligger en såkalt
«Section», og i denne er det et stort plusstegn du skal klikke på

17. Klikk på elementet som heter «Team»

- Kryss av for teamet du tidligere laget
- Velg «No» på «Show portrait» og «Show biography»
- Klikk på «Save changes»

18. Til slutt skal du sørge for at «Accordion» er kollapset når noen åpner siden. Klikk på
blyanten i det blå Accordion feltet og skriv false i feltet som heter «Active section»
19. Du er nå ferdig og skal klikke på den orange knappen som heter «Oppdater» til høyre
på siden for å lagre endringene du har gjort.

