VIVILD IF
Alle afdelinger

Holdtilmelding og kontingentbetaling
____________________________________________________________________
Så er sæsonen kommet godt i gang. Det er dejligt at se så stor tilslutning af børn, unge og
voksne i vores forening.
Et medlemskab af Vivild Idrætsforening kræver, at man betaler kontingent i starten af
sæsonen for at kunne fortsætte spillet.
Vivild IF introducerede i efterår 2009, med stor succes, betaling på nettet med Dankort, så du
får ikke et girokort, men du skal i stedet gå ind på vores hjemmeside www.vivild-if.dk og følge
nedenstående vejledning:
Vivild IF mindsker dermed administrationen i vores forening, og det betyder at vore ledere og
trænere lettes i deres arbejde.
VEJLEDNING:
1. Gå ind på hjemmesiden www.vivild-if.dk
2. Vælg Afdelinger
3. Vælg den afdeling, som du gerne vil være medlem af
4. Klik på Medlemslogin øverst i højre spalte
5. Du kommer nu til afdelingens login side, hvor du kan vælge hold, bane og booke
6. På afdelingens login side finder du Login nederst i venstre spalte
7. Her taster du Brugernavn og Password
8. Vælg Holdtilmelding / Baneleje(badminton) / Booking(spinning) / Banebooking(tennis)
9. Vælg dit hold eller bane / tid
10. a) Betal med Dankort, sæt flueben i Betingelser, følg vejledningen (i alt 3 trin)
11. b) Eller betal med eKort, som fører dig til din egen netbank, følg vejledningen
12. Kvittering fremkommer nu på hjemmesiden, og sendes samtidig til din emailadresse
13. Klik Logout her, nederst i venstre spalte, når du er færdig
En kort vejledning fører dig nemt igennem tilmelding og betaling.
Træneren, på det pågældende hold, får derefter automatisk besked om din tilmelding.
Første gang du logger dig på, skal du oprette din profil ved at klikke på Opret profil
nederst i venstre spalte.
Du får straks tilsendt en kvittering med brugernavn og password pr. mail. Gem den.
Derefter kan du fortsætte din tilmelding på hold, booking eller baneleje.
En profil skal kun oprettes én gang, og gælder ved login i alle afdelinger.
Klik på Ret profil, hvis du skifter adresse, email eller telefon.
Har du glemt brugernavn eller password: Klik på ”Glemt password” nederst i venstre spalte, indtast
din emailadresse, klik send, og du vil få tilsendt dit brugernavn og password via email i løbet af et
par minutter.
Velkommen som medlem i Vivild Idrætsforening.
Med venlig hilsen

Forretningsudvalget

