Kjære medlemmer i Sarpsborg IL, Alpingruppa
Den nye hjemmesiden har nå vært aktiv en stund og tiden har blitt brukt på innhold og informasjon. Håper
dere har fått sett dere litt på den. Siden fungerer best på PC, så der får dere en veldig mye bedre opplevelse
enn på mobil. Om dere har tilbakemeldinger, ønsker eller ideer, send dem gjerne til laseren75@gmail.com eller
ring Lars på 476 25 099.
Nå står vi foran neste skritt i utvikling av siden. Den inneholder det nye medlemsregisteret! Betaling av
kontingenter, treningsavgifter og påmeldinger i klubbregi vil foregå gjennom denne plattformen. (Min idrett vil
fortsatt måtte benyttes for eksterne arrangementer og for renn som skal meldes mot skiforbundet, men det vil
dere få mer informasjon om)
Som mottaker av denne e-posten er din e-postadresse registrert på din (eller ditt barns) brukerprofil.
I første omgang så er det 2 typer avgifter som ligger på profilen deres:
Medlemsavgift for Sarpsborg Allianseidrettslag
Treningsavgiften sesongen 2018/2019 for alpingruppa
Disse avgiftene skal nå betales via hjemmesiden og for å gjøre det må dere selv logge på, administrere om det
er flere brukere i familien og betale avgiftene.
Medlemsavgiften til Sarpsborg Allianseidrettslag må være betalt innen 20/12 -2018, treningsavgiften må
betales innen 20/12-2018.
I det nye medlemsregisteret har du/dere som medlemmer en egen side, se under for veiledning om
førstegangsinnlogging.
1. Klikk her for å hente ditt brukernavn og å opprette passord: https://www.sarpsborgil.no/login/forgot
2. Fyll inn e-postadressen du mottok denne eposten på og klikk 'Send'
Medlemssystemet vil da sende en e-post med brukernavn og passordgenereringslenke til de medlemmer som
er tilknyttet e-postadressen du oppga.
Klikk på passordgenereringslenke for å lage passord og logge inn.
OBS: Dersom det er flere medlemmer registrert på din e-postadresse vil du få opp alle disse i den samme
eposten.
Du kan enkelt knytte sammen de forskjellige familiemedlemmene slik at du kan styre alle i familien fra én og
samme innlogging. Slik gjør du dette:
Velg hvilken brukerprofil du ønsker skal være hovedmedlemmet og klikk på den tilhørende
passordgenereringslenken. Før du gjør dette, noter deg brukernavnene til de andre i familien.
Når du har lagt inn passord og har logget deg inn på din profil kan du klikke på 'Min familie' og 'Legg til bruker'.
Skriv inn brukernavnet til den/de andre i familien, angi type relasjon (klikk på boksen det står 'udefinert') og
'Legg til'.
Er det noe du lurer på så kan du kanskje finne svaret
her: http://support.weborg.no/customer/no/portal/articles/1949158-medlemmets-side
PS! Vi har forståelse for at det kan oppstå utfordringer nå i begynnelsen. Ta kontakt på laseren75@gmail.com
ved eventuelle spørsmål rundt dette.
Lykke til!
Med sportslig hilsen,
Styret i Sarpsborg IL, Alpingruppa

