
1. For å finne Asker SK sin side hos ivoulunteer må du klikke på lenken vedlagt her: 

https://askersk.ivolunteer.com/. Denne lenken vil også være tilgjengelig på Asker sin 

hjemmeside under ‘Klubben vår’ og ‘Dugnad og egne konkurranser’ 

(https://askersvom.no/dugnad-egne-stevner/). 

2. Lenken vil føre deg til Asker sin side i ivolunteer hvor du blant annet finner 

kontaktinformasjon om en har spørsmål angående dugnad, samt en liste med arrangementer 

som det er mulig å melde seg til dugnad på.  

3. Listen med arrangementer finner du nederst på siden under ‘Arrangementer’. Her finner du 

også dato for de individuelle arrangementene samt antall ledige oppgaver som det trengs 

dugnad for. 

4. For å velge hvilket arrangement du vil stille til dugnad på klikker du på tittelen til det gitte 

arrangementet. Dette vil føre deg til en ny side som inneholder informasjon om og oppgaver 

til det gitte arrangementet.  

5. Øverst på arrangement-siden finner du litt informasjon om hvordan man melder seg til 

dugnad. Under finner du alle oppgavene som man kan melde seg til. Det skal være en kort 

liste til hver oppgave som inneholder instruksjoner og hva oppgaven innebærer.  

6. Om oppgavene er fordelt på flere økter per dag vil det tydeliggjøres. Som regel deles 

oppgavene da inn i ‘formiddag’ og ‘ettermiddag’. 

7. For å melde seg til dugnad må du finne den aktuelle oppgaven du vil melde deg til, 

bestemme deg for hvilke dager og økter du har tid/mulighet til å stille opp, også klikker du 

‘Volunteer’. Det er fullt mulig å melde seg til flere vakter.  

8. Når du har klikket ‘Volunteer’ kommer det opp et felt hvor du må fylle inn epost adresse, 

bekrefte at det er din epost adresse, fylle inn fornavn, etternavn, og barnets navn. Om du har 

flere barn som svømmer i Asker Svømmeklubb hadde vi satt pris på om du kun fyller inn 

navnet på det eldste barnet. Dette er kun for at vi skal kunne ha en god måte å sortere 

rapporten over dugnadsarbeidere etter at arrangementet er ferdig, slik at vi kan sørge for at 

hver familie får tildelt korrekt antall poeng.  

9. Første gang du melder deg til dugnad blir du nødt til å bekrefte epostadressen din. Du vil få 

en oppfølgingsmail fra ‘Asker Svømmeklubb’ som inneholder et lite skriv og en lenke. For å 

bekrefte epostadressen må du klikke på lenken, som vil ta deg til din side i ivolunteer. Etter 

dette er gjort vil epostadressen, navnet og barnet ditt bli lagret i Asker sin database i 

ivolunteer, slik at vi kan se hvilke vakter du stiller til å ha kontroll på alle poengene du samler 

opp i løpet av en sesong. Så lenge du benytter samme epostadresse vil du ikke behøve å 

bekrefte epostadressen din neste gang du melder deg til dugnad. 

10. Hvis du ønsker å se vakter du har meld deg til eller kansellere vakter, går du tilbake til 

hovedsiden (https://askersk.ivolunteer.com/). Nederst i venstre hjørne finner du ‘My 

Commitments’. Hvis du trykker her, kommer du til en side hvor du kan legge inn 

epostadressen din. Etter du har lagt inn epostadressen din får du en mail med en lenke til 

dine ‘commitments’. På venstre side finner du ‘Upcoming Commitments’ og ‘Prior 

Commitments’, hvor du kan henholdsvis fremtidige og fullførte dugnadsvakter. For a 

kansellere velger du vakten du vil kansellere under ‘Upcoming Commitments’, og trykker 

‘Cancel’ nederst på siden.  
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