Hvordan registrere seg som medlem i
Fet IL og melde seg på Ballskolen.
Medlemskapstyper i Fet IL
•
•

•

Juniormedlemskap – Ett medlemskap for deg som er aktiv opp til det året du er 17år
Familiemedlemskap – Ett medlemskap for familier som har flere aktive eller passive
medlemmer. Alle medlemmene skal registreres med personlig informasjon og knyttes til en
hovedbruker. Man har da kontroll på alle medlemskapene fra ett sted og alle i familien kan
være medlem uten at det koster mer. Lønner seg hvis man er to eller flere.
Trener/lagledermedlemskap – Ett medlemskap for deg som har en rolle i idrettslaget
Ett medlemskapet gjelder for ett kalenderår fra 1.1 til 31.12 (innmeldig høst = halv
avgift ut året)

Registrere meg som medlem i Fet IL
•
•

Gå til vår hjemmeside www.fetil.no og velg «Bli Medlem» i menyen til venstre
Fyll inn navn og fødselsdato
Det vil nå bli fortatt ett søk om du allerede finnes i vårt register og ett nytt
vindu for registrering dukker opp.

•
•
•
•
•

Fyll inn alle feltene, velg type medlemskap og klikk «Gå videre»
Trykk «Bekreft» for å få en valideringskode sendt på sms til ditt mobilnr.
Legg inn den sekssifrete PIN koden som du fikk på sms og trykk «Ok»
Du kan nå registrere flere medlemmer om det er ønskelig.
Klikk så på «Gå videre uten å legge til flere».
Du vil nå få opp ett nytt bilde med mulighet for å legge deg til lag eller
aktiviteter. For første år med Ballskole er dette: Ballskole – B2013

•

Velg den aktiviteten du skal være med på og klikk «Gå videre»
Du kan også melde deg inn i lag og aktiviteter senere ved å logge inn på vår
hjemmeside med brukernavn og passordet du nå har laget.

•

Klikk så på «Gå videre til betaling» og følg instruksene for betaling

Du kan nå logge inn med den brukeren og passordet du har lagd på vår hjemmeside. Her får du en
oversikt over medlemskapet og du melde deg inn i nye grupper eller aktiviteter. Utmelding av en
gruppe gjøres ved å melde fra til lagleder eller ansvarlig for aktiviteten. Utmelding som medlem i Fet
IL må gjøres skriftlig til medlem@fetil.no

