Brugermanual for medlemmer
Klik på opret profil

Oprettelse af ny profil
Når du klikker på ”Opret profil” vil en ny boks komme frem som vist herunder.

Indtast din E-mail

Gentag din E-mail

Indtast selvvalgt
kodeord
Vælg ønske

Udfyld felterne
med din kontakt
information
Vælg køn
Vælg jeg er ikke en
robot
Accepter klubbens brugerbetingelser og
privatlivspolitik. Profil kan ikke oprettes uden
at acceptere begge. Du kan læse begge ved at
klikke på dem.

Når alt er udfyldt, klik på
”Opret profil”. Du vil nu
modtage en velkomstmail fra
klubben, som sendes til den
indtastede mail.
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Log ind
Når du opretter en profil vil du automatisk være logget ind første gang, vælg min profil og Gå til profil.
Hvis du har været logget ud fra din profil skal du klikke på log ind hvor du efterfølgende bliver bedt om
at indtaste din email og kodeord. Klik på log ind.

Indtast din E-mail
Indtast det
selvvalgte kodeord

Log ind

Min profil
Nu er du logget ind og kan klikke på min profil

gå til profil

Mine informationer
Viser de informationer du indtastede ved oprettelse af profilen. Du kan nu foretage ændringer, hvis det ønskes.
Husk at klikke på knappen opdater oplysninger nederst på siden, for at gemme ændringerne.

Navn Navnesen

Familiemedlem

Tilføj evt et foto

Her kan du evt
ændre dit ønske
Denne side vil nu
være udfyldt med
de informationer du
indtastede tidligere

Klik her hvis du skal tilføje et familiemedlem.
Funktionen giver den fordel at alle kan samles under samme log ind. Så skal i kun huske en mail og en kode.
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Tilføj Familiemedlem
Systemet udfylder automatisk efternavn, mobil og adresse. Hvis nogle af disse informationer ikke passer
på det familliemedlem som oprettes kan man bare ændre dem og udfylde resten. Efterfølgende vil familiemedlemmer
vises på oversigten mine informationer og man kan nu skifte mellem de enkelte ved at klikke på ders navn.

Tilføj evt et foto
Udfyld familiemedlemmets informationer

Vælg køn
Når alt er udfyldt, klik
på knappen og familiemedlemmet oprettes og
tilknyttes profilen.

Familiemedlem. Husk at stå på den
rigtige profil når du skal tilmelde til
en aktivitet.

Medlemskort
Se dit medlemskort ved at klikke på det lille ikon. Du kan printe medlemskortet eller vise det digitalt.

Navn Navnesen

Mobil
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Pakketilbud
Når du har oprettet din profil vil du modtage et pakketilbud som du skal acceptere.
Herefter kan du indtaste dine kreditkortoplysninger. Efterfølgende kommer du tilbage til din profil
med en besked om, at din tilmelding er under behandling.
Tilmeldingen kan nu ses under mine tilmeldinger.

I betalingsvinduet indtaster du dine kortoplysninger.
Klik opret abonnement for at færdiggøre tilmeldingen.
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