Ravsted Ungdoms- og Idrætsforening

HJÆLP TIL TILMELDING
NYT MEDLEM
a.

Vælg fodbold,
Gymnastik eller
Familiekontingent

Find det hold du vil
deltage på og tryk
tilmeld

Så skulle dette vindue gerne komme frem.

b.

Her indtastes alle oplysninger under nyt medlem. Husk at sætte flueben ved handelsbetingelserne.
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c.
QuickPay vinduet kommer frem hvor betalingen gennemføres.

EKSISTERENDE MEDLEM

Er du allerede oprettet som medlem på et andet hold er dette fremgangsmåden.
Ved punkt b. indtaster du det telefonnummer eller den email du har oprettet dig med under - Allerede
medlem.

Når du har trykket på tilmeld kommer denne boks frem. Her er det vigtigt at du lige får valgt hvem der skal
tilmeldes uanset om du er oprette som enkeltperson SKAL du stadig trykke vælg ud for dit navn.
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FAMILIEKONTINGENT
Vil du oprette et familiekontingent skal ALLE aktive i husstanden registreres.
Når du har oprettet dig og tilmeldt dig som i punkt a og b skal resten af husstanden tilføjes under dig.
Nu skal der tilmeldes endnu et familiekontingent. Du opretter et nyt medlem og når du trykker på tilmeld
og det er samme adresse vil du automatisk blive tilmeldt gratis og i stedet for et betalingsvindue vil der
komme en kvittering frem når du har trykket tilmeld.
Det er vigtigt at når du har oprettet alle deltagere at du efterfølgende tilmelder dig/jer til de forskellige
hold. Se punkt EKSISTERENDE MEDLEM. Her er det samme procedure og du vil bare modtage en kvittering i
stedet for et betalingsvindue ved afslutningen af tilmeldingen.

TRÆNERE
Som træner er det vigtigt at du også får dig oprettet i systemet. Under fanebladet TILMELDING skal du
vælge familiekontingent. Her finder du en boks hvor du kan tilmelde dig som - Træner og hjælper. Opret dig
som ovenfor punkt a. og b. hvorefter en kvittering dukker op.
Går du på andre hold skal du tilmelde dig disse som nævnt i punktet EKSISTERENDE MEDLEM.

BESTYRELSE
Skal du oprette dig på hold og er bestyrelsesmedlem gør du dette som vist i punkt a. og b. det er vigtigt at
du bruger din bestyrelses mailadresse ved oprettelsen – xxxxx@ravsted-ui.dk

Tusind tak for din tilmelding
Har du stadig spørgsmål så tøv ikke med at kontakte
Tanja Jappsen Möller: sek@ravsted-ui.dk - tlf: 22 71 86 67
eller
Camilla Carstensen: formand@ravsted-ui.dk – tlf: 21 90 16 13
Vi hjælper gerne
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