
Vejledning – holdhjemmeside 
Hver årgang i TPI Fodbold har en holdhjemmeside. På holdhjemmesiden skal alt væsentlig information 

kommunikeres, hvilket som minimum er følgende: 

- Trænerstab 

- Træningstider 

- Kampreferater (se vejledning, hjemmeside indlæg) 

- Vigtige nyheder 

Den enkelte årgang kan anvende andre applikationer til holdudtagelse og kørselsordninger. 

Login 
Det kræver adgang til TPI’s hjemmeside, før du kan ændre noget! 

Start med at logge ind på hjemmesiden http://tpi.dk/wp-login.php 

Indtast brugernavn og password 

 

 

  

http://tpi.dk/wp-login.php


Rette forsiden 
Den meste enkle måde at finde den holdhjemmeside du skal rette, er ved at folde navigeringspanelet i 

højreside ud. Når du står på den side du ønsker at ændre, taster du på ”Rediger side” øverst i menuen. 

 

Holdfoto 
Der kan angives et holdfoto. Det gøres ved at taste på ”Add image” og uploade det holdfoto du ønsker at 

anvende. Et holdfoto kan udskiftes efterfølgende, hvis du senere ønsker at anvende et nyt. 

 

 

  



Information og nyhedskategori 
På fanen ”Information” kan der angives en generel information om holdet. 

 

Nyhedskategorien skal passe med årgangen, ellers vil nyheder ikke blive vist korrekt! 

 

Trænere (obligatorisk) 
På fanen trænere taster du ”Tilføj person”.  

Herefter angiver du navn, efternavn indsætter et billede. Andet indhold kan være oplysninger om den 

enkelte person, fx ”Livret”, ”Yndlingsklub”, … 

 

  



Spillere (indtastning er frivilligt) 
Oplysninger om spillere kan placeres på hjemmesiden. Det er op til de enkelte trænere om de vil 

vedligeholde dette! Klik på ”Tilføj person” og angiv oplysninger. 

 

 

Opdater 
Når du er færdig med ændringerne, taster du på ”Opdater” i højre side af skærmen. 

 

I menuen øverst kan man taste ”Se side” for at se resultatet! 

 



Kampe 
Under hver årgang, findes der mulighed for at indtaste kampe. 

Find siden i navigerings-panelet og tast på ”Rediger side” i menuen for oven. 

 

Opret kamp 
 

Tast på for at oprette en kamp.  

Nu udfylder du  

- dato,  

- kamptid,  

- mødetid,  

- holdnavn (tpi hold) 

- modstander 

- kampsted (hjemme/ude) 

- turnering 

- evt. resultat 

Klubber 
Hvis modstander klubben ikke findes, kan du oprette en ny modstander klub. 

Kontrolpanel > Klubber > Tilføj ny 

 

Slette 
Der er mulighed for at slette kampe 

 


