Oprettelse af bruger i Solbjerg IF (Conventus)
1. Klik ind på www.solbjerg-if.dk
2. Vælg dropdown menuen ”FOR MEDLEMMER”  ”BLIV MEDLEM”

3. Klik på knappen ”Tilmeld nyt medlem”

4. Der åbner et pop-up vindue hvor du kan tilmelde dig Solbjerg IF Klubmedlemsskab (Kontingent til
hovedforeningen, dette er en nødvendighed for at kunne deltage i aktiviteter indenfor Solbjerg IF’s
underafdelinger – som tidl. Annonceret koster dette 0,- frem til 1. januar 2016)
Felterne i pop-up vinduet udfyldes med DELTAGERENS oplysninger (altså dit barn hvis det er
ham/hende der skal tilmeldes gymnastik el. lign). Klik herefter på ”Tilmeld”

5. Herefter kommer en kvittering frem i pop-up vinduet, og du har fået tilsendt en e-mail. (se pkt 6)

6. I emailen finder du adgangskode, som vi anbefaler at du logger ind og ændrer til noget du kan
huske med det samme. (Følg vejledningen videre)

7. På www.solbjerg-if.dk vælger du dropdown menuen ”FOR MEDLEMMER”  ”MIN PROFIL”

8. Her indtaster du din email adresse eller tlf nr og din tilsendte adgangskode og klikker ”login”

9. Du bliver sendt videre til din personlige conventus side, til venstre kan du klikke på ”Ændre
adgangskode”

10. Her indtaster du den tilsendte adgangskode og din nye selvvalgt adgangskode og klikker ”Gem”

11. Din bruger er nu klar til brug.
På www.solbjerg-if.dk kan du vælge den afdeling og efterfølgende det hold du ønsker at tilmelde
dig og her skal du logge ind med den bruger du netop har oprettet og bliver sendt videre til et
betalings site. På nuværende tidspunkt kan der kun betales med dankort.
Har du spørgsmål bedes du rette henvendelse til bestyrelsen i den afdeling dit spørgsmål vedrører.
Når du har tilmeldt dig et hold kan du logge ind på din personlige conventus side igen ”FOR
MEDLEMMER”  ”MIN PROFIL” og vælge menupunktet ”Hold” til venstre og her se de hold du er
tilmeldt.
12. Er du TRÆNER/LEDER bedes du efter oprettelse sende en email til den conventus ansvarlige i din
afdeling så du kan blive tilknyttet conventus som træner/leder/administrator og får mulighed for at
sende emails osv ud til dine spillere fra conventus.

