Fotbollen i Västerbotten
blir live på Sportswik
– SNART DAGS ATT AKTIVERA ERT LAG –
Västerbottens FF och Sportswik har inlett ett samarbete för att öka intresset och bevakningen
kring fotbollen i länet. Inom kort kommer du som anmält lag i en serie att få ett mail och sms
med en länk till att aktivera ert lag i Sportswik-appen.
I appen finns en snabb och enkel liverapportering av mål och matchhändelser och alla på matchen kan bidra med bilder,
videoklipp, intervjuer, kommentering och hejarop. På så vis kan alla serier få en bevakning i klass med den som finns för
Allsvenskan!

Varje serie har sin egen sida med
spelschema, tabeller, statistik m m,
och här samlas automatiskt all
matchbevakning, bilder och filmer
som lagen laddar upp.

Rapporteringen från alla serier samlas på
www.sportswik.com/vasterbottensff

Vi vill att hemmalaget
ansvarar för liverapportering
av mål och matchhändelser.

På baksidan finns en guide för hur du aktiverar ert lag!

i samarbete med

Som ledare för laget får du ett mail och sms med en länk för att aktivera ert anmälda
lag i respektive serie. Öppna länken på en iOS- eller Androidenhet.*

1. Ladda ner appen
och bli medlem
Tryck på länken för att starta aktiveringen i Sportswik-appen.
Om du inte har appen installerad kommer du till App store
eller Google Play för nedladdning. När du laddat ner appen
och skapat ett medlemskonto startar aktiveringsguiden
automatiskt.

2. Koppla eller skapa nytt lag
Har ni ett lag på Sportswik sedan tidigare kopplar du
laget du aktiverar till ert befintliga lag. Har ni anmält er i
flera serier, kopplar ni in alla till samma Sportswik-lag.
Annars skapar du ett nytt lag. Ge laget samma namn som
ni använder på er lag- eller klubbhemsida, t ex A-lag,
Dam eller Herrjuniorer.

3. Sprid till spelare,
ledare och följare
Ju fler som följer laget och fotar, filmar och hejar, ju roligare blir det! I appen kan ni dela länk och
information till laghemsida och sociala medier. Uppmana spelare och ledare att bjuda in nära, kära
och supporters som kan vilja följa ert lag.

4. Peppa många att
bidra!
Tränare har ofta fullt upp under matcherna, så se till att
engagera lagledare, skadade spelare, eller någon förälder
att vara ert lags reportrar på matchen.
Det tar bara några sekunder att rapportera ett mål eller kort,
och alla som kan fota, filma och skriva ett sms på sin
telefon blir enkelt en bra rapportör på Sportswik.

* Saknar du tillgång till iOS eller Android enhet, vidarebefordra länken till annan ledare.

