
Vejledning i mit.dbu 
 

På mit.dbu.dk forventes det at vores spillere / forældre vedligeholder stamoplysninger for spilleren. 

Træneren har ikke mulighed for at rette disse oplysninger, men hvis der er problemer med login kan der 

skrives til kontakt@gauerslundiffodbold.dk så kan klubben hjælpe med login oplysninger. 
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Generelle oplysninger 
 

VIGTIGT 

Det er meget vigtigt at spillerens mailadresse er korrekt registreret og altid er en mail adresse som læses. 

Hvis barnet har sat sin egen mail adresse ind, er det vigtigt at mails fra klubben videresendes til 

forældrene. 

 

Du kan ikke oprette dig som spiller i klubben gennem denne side, og du kan ikke melde dig ud herfra. 

 

Du finder mit.dbu via www.dbu.dk 

 

mailto:kontakt@gauerslundiffodbold.dk
http://www.dbu.dk/


 

 

Du kan nu logge ind 

 

 

Du har tidligere modtaget en mail med brugernavn og adgangskode. Du kan også forsøge dig med linket 

Glemt adgangskode 

Hvis du ikke kan logge ind, så kan klubben hjælpe dig, du kan skrive til kontakt@gauerslundiffodbold.dk for 

at få tilsendt nye login oplysninger. 

 

Når du er logget ind ser det cirka således ud 



 

 

I menuen til venstre menu vedligeholder du dine stamoplysninger via menupunktet stamoplysninger 



 

Det er vigtigt at du udfylder så meget som muligt her. 

 

Vi forventer at du tillader E-mails/SMS’er fra klubben nederst på siden. 

Bemærk at den mail adresse du angiver i E-Mail anvendes til vigtige beskeder fra klubben, herunder 

kontingent opkrævning. 

Det er også vigtigt at vide at f.eks. kontingent opkrævning desværre kun sendes til denne ene mail 

adresse, den skal i så fald sendes videre. 

 



Forældre registrering 

 
Ved at registrere dig som forældre så kan du som forældre følge flere børn i DBU’s app til din smartphone 

 

Forældre bedes oprette deres eget login til dbu.dk. Dette gøres på www.dbu.dk 

 

 

Klik på Opret profil øverst på siden. 

Når du er logget ind kan du under mine oplysninger registrere dig som forældre til dine børn 

http://www.dbu.dk/


 

 

Klik på Kontaktperson for 

 

Udfyld barnets brugernavn og adgangskode som I har modtaget pr. mail. 



På denne måde har klub og træner fremover mulighed for at kommunikere direkte med jer som forældre, 

og dette kan bruges f.eks. hvis flere voksne ønsker at få de samme mails fra klubben. 

 

 


