GUI går online med ny hjemmeside og nyt IT-system!
Det betyder, at du fremover selv skal melde dig ind i klubben på det ønskede hold og betale
ved tilmeldingen med Dankort eller via netbank for at være gyldigt medlem af GUI. Vi gør
dette for at kunne tilbyde en tidssvarende service til vores medlemmer, minimere
administrativt arbejde og for at spare penge!
I dette skriv giver vi en kogebogsopskrift på hvordan du opretter dig som medlem, og melder
dig til et hold.
OBS: Når du opretter dig som medlem, så er det vigtigt at du opretter dig rigtigt. Hvis det er
dit barn der spiller fodbold, så er det vigtigt at det er barnets navn og
kontaktinformationer du angiver. Det gælder også for oplysninger om mobiltelefon og mail.
Du kan tilføje ekstra mobilnr. og ekstra mailadresse, som kunne være dit eget, hvis du også vil
have kopi af den mail/SMS som foreningen og trænere kan rundsende.
Vi vil herunder gennemgå de nødvendige skridt for at oprette dig, og melde dig til et hold. Vi
bruger en tilmelding til et Old Boys hold som eksempel. Du skal selvfølgelig vælge det hold der
er relevant for dig.

Sådan gør du – i 12 simple skridt!
Gå ind på GUI’s nye hjemmeside:
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STEP

Aktivitet

1

Klik på
i den sorte bjælke øverst på siden.
Klik på -Holdtilmelding i menuen i venstre side.
Find det rigtige hold i listen over mulige hold, her:

2

3

Klik på
4

Vælg det rigtige hold i oversigten, og klik på prisen for at starte tilmelding:

5

OBS OBS: Se nu godt efter, og vælg det rigtige hold!

6

Klik nu på ”Opret profil” i billedet herover

Udfyld felterne i skærmbilledet her og tryk på ”Opret profil”:

7

Du skal nu betale:

8

Marker ”Jeg accepterer klubbens betingelser”, og tryk på den grønne pil.
Du stilles nu videre til betalingsformidleren

Vælg om du vil betale med Dankort/Visa-Dankort, eller med eDankort
(netbankoverførsel)
9

Hvis du har valgt Dankort/Visa-Dankort, så udfyld felterne, og klik på ”Gennemfør
betaling”:

10

Vælger du eDankort, så bliver du viderestillet til din netbank, og skal logge dig på her
og gennemføre en overførsel.
Betalingen gennemføres, og du får vist en kvittering:

11

Der vil også blive fremsendt en kvittering pr. email
12

Velkommen som medlem i GUI !!

