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Hva er Spond?    

Spond er en gratis, fleksibel, og brukervennlig plattform 
for grupper, lag and klubber.



Èn helhetlig plattform

App



App

Èn helhetlig plattform



Minimere tid på 
administrasjon

Få inn penger 
raskere

Sponds mål er å digitalisere organisert aktivitet 
ved å løse to viktige utfordringer
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   Spond 

Den gjennomsnittlige treneren sparer 2.5 timer hver uke ved å bruke Spond!

Kommuniser i én plattform og dialog istedenfor mange forskjellige

FB messenger



Spond app

● Grupper og undergrupper
● Arrangement med oppmøtehistorikk
● Innlegg
● Meldinger
● Avsteminger
● Medlemmer alltid i fokus - trenere vet 

hvem som kommer
● Innsamlingskamanjer 
● GDPR godkjent 
● Barnas sikkerhet er i fokus



Spond Club



“Tiden til administrasjon er vesentlig 
redusert ved bruk av Spond Club. Tidligere 
har vi administrert flere verktøy og måttet 
oppdatere flere systemer, men alt dette har 
vi nå samlet i Spond. Anslått ukentlig 
tidsbesparelse er 2-3 timer i høysesong.”

Benedikte Hafr, Sportslig leder - Elvebyen Håndballklubb

9 av 10 klubber anbefaler Spond Club

● Cash flow har økt 
● Får betalinger raskere - dobbelt så raskt
● Sparer tid
● Et system i alle nivå i klubben



Funksjoner

Komplett, brukervennlig medlemssystem 
● Kommunikasjon
● Betalinger
● Arrangementer 
● Innsamlingskampanjer 
● Registrere og behandle medlemmer 

● GDPR compliant
● Integrert med Spond app
● Godkjent medlemssystem med NIF integrasjon



Integrert med Spond gruppene



Enkelt å importere medlemmer



Sign up form



Oversikt over grupper og avdelinger



Rettigheter for gruppeadmin



Duplikatkontroll 



Alltid oppdatert og riktig medlemsregister



Kraftfull filtrering 



Sømløs kommunikasjon



Fleksible og ubegrenset medlemsfelter



Rettigheter for club admins



Medlemstyper



Fleksibel betalingsforespørsel

● Søskenrabatt
● Familiemedlemskap
● Individuell tilpasning
● Kortbetaling og faktura
● Google & Apple pay
● Manuell registrering
● Påminnelser
● Rapporter
● Delbetaling 
● Refusjon



Idretts - og aktivitetsskole & akademi

● Fleksibel
● Total kontroll
● Produkter med flere variasjoner 
● Tilleggsprodukter 
● Integrert med Spond-app
● Medlemmer og eksterne 
● Betaling ved påmelding 
● Refusjon
● Månedlig trekk



Club arrangement



Digital innsamlingskampanje
Satt igjen med 200.000,- NOK

- Med over 2000 medlemmer så tar det fort litt tid til å organisere en 
salgsdugnad. Med Spond skrapelodd så fikk vi raskt og enkelt invitert 
mange av våre medlemmer til felles salgsdugnad uten å måtte stå for selve 
organiseringen selv.

Vi satt igjen med nærmere 200.000,- kr som skal brukes til 
kompetanseheving samt innkjøp av nytt utstyr til hallene. Aldri har det vært 
lettere for oss å organisere en salgsdugnad før!

Inga Krokstad, Administrativ koordinator 
Trondhjems Turnforening

● Heldigital
● Ingen risiko
● Ingen varelager
● Vipps betaling
● Spond håndterer 
● administrasjon og premie
● Alle medlemmer eller 

mindre målgrupper



“Spond sender ofte mailer og undersøkelser 
til klubbene, og det gjør at jeg får være med 
å forme verktøyet som jeg selv bruker i det 
daglige!"

Daglig leder Alexander Aamodt i Ippon Judoklubb

Hvordan vi jobber

● Vi bruker feedback fra klubbene aktivt
● “Gi tilbakemelding” i Spond Club
● Intervjuer, demoer og forhåndsvisninger
● Surveys




