Vejledning til online tilmelding med eksisterende bruger
Man skal bruge denne vejledning hvis man har været medlem af Durup
IF og dermed også Durup Svømmeklub sidste år.
Følg nedenstående instrukser:
Gymnaster og badmintonspillere:
Gå ind på www.durupif.dk— online tilmelding — badminton/gymnastik
Svømmere:
Gå ind på www.durupsvømmeklub.dk—online tilmelding
Når man er kommer ind på siden, vil der være en stor grå firkant som på følgende billede:
(dette skærmbillede er med et stævne, tag Jer ikke af det—det er den samme fremgangsmåde)
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Klik nu på holdets navn, som i dette tilfælde er ”Midt Vest Cup Viborg” og følgende kommer
frem:

Gå lidt ned af siden og klik på knappen ”tilmeld” og følgende skærmbillede kommer frem:

Da du allerede er medlem skal du nu udfylde felterne med ”E-mail/mobil” og ”adgangskode” under ”Allerede medlem”. Brugernavnet er den mail/det mobil nummer, der er blevet brugt ved
betaling af kontingent for sæsonen og adgangskoden har man også fået der. Hvis man ikke kan
huske adgangskoden eller den benyttede mail/mobil skal man gå ind under ”login” - ”login for
medlemmer” og vælge ”glemt adgangskode”
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Efter at have indtastet brugernavn, adgangskode og sluttet med et klik på ”tilmeld” vil følgende
komme frem:

Man vælger nu det betalingskort man ønsker at benytte og blot klikke på logoet for det pågældende og følgende skærmbillede kommer frem:

De tomme felter skal nu udfyldes og inden man klikker på ”gennemfør betaling” skal der være et
flueben ud for alle felter:
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Klik på ”gennemfør betaling” og vent et øjeblik.

Klik på ”gennemfør betaling” og vent et øjeblik.
Efterfølgende kommer dette frem:
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Nu skal du blot ”rulle” ned af siden og der kommer følgende knapper frem, som på billedet.
Man kan nu vælge at udskrive kvitteringen eller blot lukke vinduet.
Du vil efter endt betaling få tilsendt en kvittering på mail få minutter efter.

Du vil nu være tilmeldt holdet.
Vi glæder os til at se dig i den kommende sæson!
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