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Slóðin er htttp://1x2.is/felog 

 

Notandanafn og lykilorð skráð inn 

 

Mín Síða 

 

Þegar þú hefur skráð þig inn opnast þín yfirlitssíða. þar koma fram boð í potta, hópar, miðar og 

nýjustu pottar. 

Valhnappar eru efst á skjánum 

 



Stofna hóp 

Þú velur „Hópar“ úr valstikunni efst á skjánum. Þá opnast skjámynd með þínum hópum, þá er hægt 

að skoða „Alla hópa“ og „Hópa innan félags“  

 

Hópur er stofnaður með því að velja „Stofna hóp“ 

 

Þú getur valið þitt félag og sett inn númer og nafn á hópinn. Einnig er hægt að setja inn mynd/merki 

fyrir hópinn. Aðeins birtast númer sem ekki hafa áður verið frátekin fyrir aðra hópa.  

Hópar sem ekki höfðu kennitölu í gamla kerfinu eru skráðir á Pétur Hrafn Sigurðsson . Til að breyta 

nafninu á eiganda hópsins þarf að hafa samband við Getraunir. 

 

Ef ætlunin er að keyra húskerfi, þá er stofnaður hópur t.d. húspotturinn og félagsmönnum boðið í 

þann hóp. Velja þarf hvern og einn einu sinni með því að setja inn netfang viðkomandi. (leit eftir nafni 

kemur síðar). Þegar viðkomandi staðfestir, kemur nafn hans upp undir hópnum.  Þegar ætlunin er að 

kaupa kerfið, þá er farið í pottar, sjá hér að neðan.  

 

 

 



Bjóða í hópinn 

Finnur hópinn undir Hópar og smellir á stækkunarglerið 

 

Smellir síðan á græna hnappinn með umslaginu uppi í hægra horninu. 

 

Setur inn netfang sem á að bjóða í hóp og smellir á + velur síðan næsta og svo koll af kolli, þegar allir 

hafa verið valdir smellir þú á „Senda boð“ 

Tipparar sem var boðið í hópinn fá póst þar um, þeir smella á „Samþykkja“ sem flytur þá í félagakerfið 

þar sem þeir skrá sig inn og samþykkja boð í hópinn. 

 



Þegar tippari hefur skráð sig inn finnur hann boðið í hópinn undir „Þín boð“ þar sem hann samþykkir 

eða hafnar boði. 

 

Þegar boð í hópinn hefur verið samþykkt mun hópurinn sjást undir „Mínir hópar“ 

 

 

 

Notendur 

Ef valið er Notendur í valstikunni efst á skjánum koma fram þeir tipparar (notendur) sem skráðir eru 

udnir viðkomandi félag.  

 

 



Pottar 

Þegar smellt er á pottar í valstikunni efst á skjánum sést yfirlit yfir alla potta sem þú hefur stofnað eða 

tekið þátt í. Hægt er að sjá hvern og einstakan pott með því að smella á stækkunarglerið.  

 

Í þessu nýja kerfi er hægt að búa til potta sem ákveðnir hópar geta tekið þátt í. Til þess velur þú 

„Pottar“ úr valstikunni efst á skjánum, síðan „Stofna pott“ 

 

Þarna velur þú þann hóp / húskerfið sem tekur þátt í pottinum, setur nafn á pottinn, ákveður hvenær 

tipparar skulu hafa greitt í pottinn og þann tíma sem síðustu kaup úr pottinum eiga að fara fram. 

Einnig setur þú inn þá upphæð sem stefnt er á að safna í pottinn og lýsingu t.d. þá upphæð sem 

reiknað er með frá hverjum þátttakanda. 

Þegar pottur hefur verið stofnaður þá  virkjar þú pottinn með því að smella á virkja pott. Þá fá allir 

meðlimir hópsins sjálfkrafa tölvupóst og geta lagt inn í pottinn. Félagsstjóri getur líka lagt inn í pottinn 

fyrir þátttakendur.  

 



Meðlimir hópsins fá tölvupóst þar sem þeim er boðin þátttaka í pottinum. 

 

Þeir skrá sig svo inn, potturinn birtist hjá meðlimum hópsins undir Nýjustu pottar.  

 

Hver tippari opnar síðan pottinn á sinni síðu með því að velja stækkunarglerið aftast í línunni fyrir 

pottinn. Þar er smellt á „Áfylling“ til að leggja inn í pottinn, upphæð sem á að leggja í pott er sett og 

staðfest. 

  

Félagsstjóri getur lagt inn í pottinn fyrir þá sem eru skráðir í hópinn. 

 



Kaupa raðir fyrir pott 

Síðan þegar söfnun í pottinn lýkur kemur í ljós hve mikið safnaðist. Þá getur stofnandi pottsins tippað 

fyrir þá upphæð sem safnaðist í pottinn.  Farið er í viðkomandi pott og smellt er á „Bæta við röðum“ 

 

Farið er í viðkomandi pott og smellt er á „Bæta við röðum“ 

 

Þá kemur upp hefðbundinn kaupgluggi og er seðillinn fylltur út eða fluttar inn raðir 



Síðan eru kaupin kláruð með þvi að smella á körfuna: 

 

 

Ef ekki er tippað fyrir alla upphæðina er mismunurinn greiddur hlutfallslega út til þeirra sem greiddu 

inn í pottinn. 

Ef ekkert er tippað fyrir það sem safnaðist fá þátttakendur endurgreitt. 

Þátttakendur fá síðan vinninga greidda í sömu hlutföllum og þeir greiddu inn í pottinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEPPNIR 

Hægt er að stofna keppni fyrir hópa innan félagsins eða félagið allt, velur Keppnir úr valstikunni efst á 

skjánum og síðan Stofna keppni 

 

Stofnar keppni, fylltir út hvern dálk, getur valið bara laugardag eða sunnudag eða láta betri daginn 

gilda.  Lægstu stig þýðir að ef einhver gleymir sér og er ekki með eina vikuna, þá fær hann lægsta 

skorið þá vikuna þannig að hann fær ekki núll.  

Svo er vistað og þá kemur nafnið á leiknum upp á skjáinn. Þar er hægt að breyta upplýsingum og svo 

með því að smella á stækkunarglerið er hægt að prenta út stöðuna, senda hana á netföng allra í 

leiknum og skoða yfirlit yfir þá sem eru í leiknum.  

 

 

 

 



Setja inn tölvupóstinn sem viðtakendur fá.  

Býður í leikinn með því að fara inn og smella á umslagið, senda boð á hóp. leitar t.d. eftir 

félagsnúmerinu þínu og þá birtast allir hópar undir félaginu. Þú getur valið hluta eða alla hópana.  

 

 

Tipparar innan þess/þeirra hópa sem boðið var þátttaka í leiknum fá þá tölvupóst með boði í leikinn, 

þeir skrá sig inn og sjá boðið á sinni síðu og samþykkja eða hafna boðinu  



Selja miða/raðir 

Sölumaður skráir sig inn í kerfið 

Velur „Kaupa“ úr valstikunni efst á skjánum.

 

Smellir á „Bæta við röðum“

 



Þarna er seðillinn fylltur út, þá er hægt að flytja inn raðir með því að smella í viðkomandi reit.

 

 

Þegar raðir tippara hafa verið valdar er staðfest Merkja við forgangsraðir ef menn vilja fá raðirnar í 

hópleik.  

 

Þá er næst að velja annað hvort „Kaupa með reiðufé“ (þá fer greiðslan í gegnum kort félags) eða bara 

„Kaupa“ en þá fer greiðsla annað hvort frá kreditkorti hans. Ef félagsstjóri kaupir fyrir sjálfan sig þá 

getur hann líka valið að taka út af spilareikningi sínum.  



  

Leitar að tippara eða stofnar hann ef hann er ekki til í kerfinu. Velur hvort greiða eigi með korti eða af 

spilareikning. Smellir síðan á „Kaupa“ og kaupin klárast þá. 

Skoða sölur

 

Með því að velja sölur getur þú séð þær sölur sem þú hefur framkvæmt. 

Tipparar geta séð miðana sína á sinni síðu. Félagsstjórar geta fylgst með frammistöðu allra hópa 

innan félagsins  


