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AKTIV JUDO 
Hur det funkar

INFORMATION 

Huvudtränare 
Johan Johansson 

076-308 65 00 

Tränare 
Jennifer Ernst 
076-050 33 65 

Tränare 
Robert Crivei  

070-851 94 08 

 
Tränare 

Richard Ernst 
070-300 62 53 

REGISTRERA DIG 
Registera dig eller ditt 

barn på 
www.aktivjudo.se

1
LADDA NER APPEN 
Ladda hem appen 
Sportadmin från 

appstore och logga in

2
KODEN IN TILL 
LOKALEN ÄR 

3258

3

Information 
Sportadmin 

Vi använder sportadmin för att kommunicera med våra judoutövare och 
deras föräldrar. I appen sportadmin kommer ni att få information om 
vilka grupper ni / ert barn kommer att tillhöra, kallelser till tävlingar 
och personliga framgångar. Vi kommer även att publicera nyheter och 
viktig information via appen. 

Första tre träningarna kommer ni kunna låna dräkt innan ni köper egen. 
Vill du köpa dräkt redan nu så går det att göra via: www.zakuro.se 

http://www.aktivjudo.se
http://www.zakuro.se


2

AKTIV JUDO 3 JANUARI 2023

HJÄLPA VARANDRA 
I appen har vi även: Jag behöver skjuts.  
Detta gäller främst barn som kan ta hand om sig själva samt vuxna. Vi 
vill även se det som ”kutym” att erbjuda bensinpengar till de som 
skapar körning så hjälper vi varandra åt båda hållen. 

Viktigaste funktioner i 
Sportadmin appen 
Funktioner & information i appen 

Nyheter 
Aktuella nyheter vad som händer i Judoklubben 

Kalender 
Kommande aktiviteter och tävlingsplanering 
under kommande år. Tänk på att du kan 
prenumerera på din Judokalender, då ser du den 
direkt i din telefon eller Ipad. 

Närvarostatistik 
Här kan du se din / ditt barns närvaro. Tänk 
på att närvaro är viktig inför gradering. 

Avgifter 
Här får du se dina fakturor för 
träningsavgifter. 

Utmärkelser 
Här kan du / ditt barn följa sina framgångar 
och se kraven till högre bälten. 

Medlemskort 
Om Aktiv judo knyter samarbetsavtal med 
butiker så kommer det att visas på ditt 
medlemskort. 

Viktigt kring anmälningar. 
Om vi inte blir fler än 4 anmälda så ställs 
träningen in automatiskt. Kontrollera gärna 
lite extra när det är lov, aller ledighet innan 
ni åker till lokalen.

Kallelser 

Vi kommer inte längre att mejla ut kallelser till 

träningar utan att alla sköts genom 

medlemsappen 
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