Kjære medlem av Sandefjord Turn og Idrettsforening,

STIF har endelig fått en ny webside med online betalingsløsning!
Dette betyr at alle våre medlemmer fra nå av selv
må sørge for å «shoppe» medlemskap og
treningsavgifter fra vår webside. Det vil med andre
ord ikke bli sendt ut noen giroer fra STIF.
Det hele er veldig enkelt forklart på vår hovedside
som du finner her: www.stif.no
Alle som trener med STIF må betale for et
obligatorisk medlemskap: 300,- pr. år. (pr. 2015).
I tillegg kommer det en halvårig treningsavgift, som
varierer litt avhengig av alder og antall tildelte timer
i hall.

Slik går du fram for å betale medlemskap og treningsavgift:

For eksisterende medlemmer som ikke har mottatt mail fra oss:
Send en mail til dagligleder@stif.no og be om et brukernavn og passord

For eksisterende medlemmer som har mottatt mail fra oss:
For å motta passordet til brukeren din må du gjøre følgende:
1. Gå til www.stif.no
2. Klikk på menyikonet (hvite streker) øverst til venstre i nettleseren din
3. Klikk på «Glemt brukernavn / passord»
4. Fyll inn e-posten din (den som du mottok mailen på) og klikk «Send»

Medlemssystemet vil da sende en e-post med brukernavn og passord som er tilknyttet e-posten du oppga.
Mottar du ingen e-post ber vi deg vennligst om å ikke registrere deg, men ta kontakt med
dagligleder@stif.no, så skal vi hjelpe deg videre. Vi har brukt mye tid på å vaske medlemslistene og ønsker
ikke at det blir dobbeltregistreringer.

For nye medlemmer:
1. Gå til www.stif.no
2. Klikk på menyikonet (hvite streker) øverst til venstre i nettleseren din
3. Klikk på «Registrer» og følg instruksjonene

Tips:
Etter at du har logget inn kommer du inn i «Mitt medlemskap»
Under fanen «Innstillinger» i innloggingsmenyen kan du endre brukernavn og passord, pluss andre personlige
opplysninger på brukeren din. Husk å fylle inn fødselsdato dersom denne mangler!:

Medlemskap
Under fanen «Mine medlemskap» -> «Oversikt over aktive medlemskap» finner du medlemskontingenten:

Treningsavgift:
Velg aktivitet under fanen «Mine Medlemskap» -> «Grupper og lag». Klikk «Legg til» når du har gjort ditt valg:

Etter at du har valgt dine treningsaktiviteter skal du klikke «Legg til» nederst til høyre:

Betaling:
Nå er det klart for betaling.
Trykk på fanen «Betal» -> «Handlekurv» og følg instruksjonene fra betalingsløsningen til DIBS. Husk at du må
betale Medlemskapet før du kan betale for noen aktiviteter:

Betalingshistorikken finner du her:

Lykke til 
Med sportslig hilsen
Sandefjord Turn og Idrettsforening (STIF)

