Til medlemmer i Østbirk Idrætsforening.
Tilmelding til aktiviteter
Online tilmelding.
Tilmelding skal ske ved betaling med Dankort, VisaDankort, eDankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, JCB eller Ikano
Loyalitetskort på ØIF’s hjemmeside.

Sådan gør du, når du vil tilmelde dig:
Klik ind på www.ostbirkif.dk
Vælg ”Afdelinger” i menuen under logoet.
Klik på den idrætsgren, du vil tilmeldes - i menuen i venstre side.
Klik på ”Hold og tilmelding”
Klik på det ønskede hold for at se information om holdet.
Klik på ”Tilmeld” knappen for at tilmelde dig:
I tilmeldings-vinduet skal du vælge mellem ”Nyt medlem” og ”Allerede medlem”
(Som udgangspunkt skal alle ny-tilmeldes, da vi i april 2013 har taget nyt tilmeldingssystem i brug).
Første gang, du skal tilmelde dig, skal du derfor vælge ”Nyt medlem” – og indtast oplysningerne.
Derefter får du pr. mail tilsendt en adgangskode.
Vi anbefaler, at du ændrer den tilsendte adgangskode til én, du let kan huske, da det er denne adgangskode, du fremadrettet skal
bruge, hver gang du skal tilmelde dig en aktivitet via hjemmesiden. Ændring af adgangskoden sker ved at logge dig ind via ØIF’s
hjemmeside (på www.ostbirkif.dk i venstre side i ”Medlemslogin”).
Vi anbefaler også, at alle i en husstand benytter samme mailadresse og samme adgangskode. Når de øvrige i husstanden skal
tilmeldes, skal de også første gang tilmeldes som ”Nyt medlem”, hvorefter de får tilsendt en adgangskode. Men hvis alle er tilmeldt
med den samme mailadresse, gælder den selvvalgte adgangskode. Når alle således er oprettet under samme mailadresse, vises alle
navne, når du næste gang foretager en tilmelding med indtastning af mailadresse og den selvvalgte adgangskode, og du kan så let
vælge det navn, der skal tilmeldes den ønskede aktivitet.
NB: Hvis der på et hold er begrænsning på deltagerantallet, gælder “først til mølle” princippet. Når det maksimale deltagerantal er nået, kan
man komme på venteliste. Man vil så blive kontaktet, hvis der bliver en ledig plads på holdet.
Kontakt Kirsten Nørgaard (7578 1976 eller ostbirkif@gmail.com) eller Søren Jensen (28950198), hvis du har problemer med tilmelding.
Med venlig hilsen
Østbirk Idrætsforening
Torben Bjerregård
____________________________________________________________________________________________________________________
Hvis du ikke har adgang til internet-betaling med betalingskort, kan du udfylde kuponen her og aflevere den i en kuvert sammen med pengene til
afdelingskassereren.
Idrætsgren: __________________________________________________________
Hold: _______________________________________________________________
Navn: _______________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________
Postnr: ___________________ By: ________________________________________
Tlf.: ______________________ Mobil:_____________________________________
E-mail: ______________________________________________________________
Fødselsdato (dag/måned/år): ___________________ Kontingent kr. er vedlagt:_____

