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Leikjadagatal ÍA – Dagatal í símann 
Hægt er að fá alla skráða leiki hjá KSÍ inn í dagatal í snjallsímanum, spjaldtölvuna eða dagatalsforrit í tölvunni.  Ef  
breytingar verða á leikjum og einnig þegar úrslit hafa verið skráð, þá uppfærist færslan sjálfkrafa.  Dagatalið sýnir 
leiki sex mánuði fram í tímann og úrslit og leikskýrslur síðasta mánuðinn. 

 

Athugið að þessi þjónusta er tilraun, , boðið fram án ábyrgðar og búast má við breytingum hvenær sem er. 

Eftirfarandi dagatöl eru í boði, og fyrir aftan er textastrengurinn sem nota skal: 

 Mfl. kvenna :  http://icalksi.azurewebsites.net/?felag=ia&flokkur=mkvk 

 2.fl. kvenna : http://icalksi.azurewebsites.net/?felag=ia&flokkur=2kvk 

 3.fl. kvenna : http://icalksi.azurewebsites.net/?felag=ia&flokkur=3kvk 

 4.fl. kvenna : http://icalksi.azurewebsites.net/?felag=ia&flokkur=4kvk 

 5.fl. kvenna : http://icalksi.azurewebsites.net/?felag=ia&flokkur=5kvk 

 6.fl. kvenna : http://icalksi.azurewebsites.net/?felag=ia&flokkur=6kvk 

 7.fl. kvenna : http://icalksi.azurewebsites.net/?felag=ia&flokkur=7kvk 

 Mfl. karla    : http://icalksi.azurewebsites.net/?felag=ia&flokkur=mkk 

 2.fl. karla    : http://icalksi.azurewebsites.net/?felag=ia&flokkur=2kk 

 3.fl. karla    : http://icalksi.azurewebsites.net/?felag=ia&flokkur=3kk 

 4.fl. karla    : http://icalksi.azurewebsites.net/?felag=ia&flokkur=4kk 

 5.fl. karla    : http://icalksi.azurewebsites.net/?felag=ia&flokkur=5kk 

 6.fl. karla    : http://icalksi.azurewebsites.net/?felag=ia&flokkur=6kk 

 7.fl. karla    : http://icalksi.azurewebsites.net/?felag=ia&flokkur=7kk 

Leiðbeiningar fyrir mismunand tæki eru hér fyrir neðan 

 

Leiðbeiningar fyrir iPhone og iPad 
1) Veljið Settings  

2) Veljið Mail, Contacts, Calendars 

3) Veljið Add Account 

4) Veljið Other 

5) Veljið Add Subscribed Calendar 

6) Setjið inn tengil fyrir dagatal flokksins, t.d. http://icalksi.azurewebsites.net/?felag=ia&flokkur=mkvk 

 

7) Ýtið á Next 

8) Ýtið á Save 

 

Leiðbeiningar google calendar (Android / iPhone / iPad) 
Til að fá leikjadagatal inn í dagatal í android síma er einfaldast að bæta dagatalinu við Google calendar og þá birtist 
það líka í símanum þínum og / eða spjaldtölvunni. 
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Athugið að ef þú ert að nota google reikninginn þinn á iPhone eða iPad þá geturðu valið að samstilla google dagatal 
inn í dagatal í iPhone eða iPad og þarft því ekki að nota sérstakar leiðbeiningar fyrir iPad / iPhone hér í næsta kafla. 

1) Farið á https://calendar.google.com og skráið inn með sama google reikning og er í símanum / spjaldtölvunni. 

2) Smellið á örina hægra megin við Other Calendars og veldu add by URL 

 

3) Setjið inn tengil fyrir dagatal flokksins, t.d. http://icalksi.azurewebsites.net/?felag=ia&flokkur=mkk 

 

4) Smellið á Add Calendar 

5) Fljótlega verður dagatalið aðgengilegt í símanum / spjaldtölvunni. Athugið að í símanum  / spjaldtölvunni þarf að 
velja að viðkomandi dagatala sé samstillt (e. synced) í símann.  

 

 

Leiðbeiningar fyrir Outlook 
1) Smellið með hægri músartakka á My Calendars og veljið Add Calendar - > From Internet 

 

 

2) Setjið inn tengil fyrir dagatal flokksins, t.d. http://icalksi.azurewebsites.net/?felag=ia&flokkur=2kvk 
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3) Ýtið á OK og þá kemur þessi gluggi upp. 

 

4) Ýtið á Yes 

 


