
Barn Bowlar Gratis – att sätta upp en ny hall 
Gå till sbhf.se och logga in med dina användaruppgifter. 

Klicka på ”Admin” i menyn längst upp till höger, och sedan på ”Barn bowlar gratis” i menyn som 
dyker upp till vänster. 

 

Grundinställningar 

När du kryssar i rutan ”aktiv” och sparar, blir din hall aktiv på barnbowlargratis.se och man kan 
anmäla sig till hallen. 

Startdatum och slutdatum anger under vilken period kampanjen pågår. Under denna period skickas 
mail med kuponger ut en gång per vecka till de som har anmält sina barn. 

Lösenord till rapporteringen: det lösenord man använder för att logga in på barnbowlargratis.se och 
registrera de barn som har bowlat. 

E-post för mottagning av notifieringar: Ett meddelande skickas till denna E-post när en ny person har 
anmäl sig till din hall på barnbowlargratis.se 

 

Beskrivning och Erbjudande 

Den text du skriver i dessa två fält blir synlig på sidan Barn bowlar gratis. I fältet för beskrivning kan 
du skriva en kort presentation av din hall, och i fältet Erbjudande beskriver du hur ditt erbjudande för 
Barn bowlar gratis ser ut. Se exempel nedan. 

 

 



 

Kupong 

Den text som skrivs i fältet för Kupong hamnar längst ner på kupongen. Här kan du t.ex. skriva en 
kort informationstext om Barn bowlar gratis, och vilka öppettider som gäller. 

 

 
 

 

Mejlutskick 

Mejl som skickas vid registrering avser det mejl som skickas ut när en person registrerar sina barn på 
Barn Bowlar Gratis. Här kan du till exempel skriva under vilken period kampanjen äger rum och 
informera om att kuponger då skickas ut en gång per vecka. 

 
  



 

Mejl för kupongutskick avser det mejl som skickas ut varje vecka. Texten du skriver i denna ruta syns 
i själva mejlet. Kupongerna skickas med som en bifogad pdf-fil.  

Här kan du beskriva kampanjen, vilka öppettider ni har, och att kupongerna ska skrivas ut och visas 
upp. 
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