Side 1

HVORDAN OPPRETTE BRU KER I “ MIN ID RETT”

Åpne nettleseren din, og gå til webadressen https://minidrett.nif.no/ Klikk på «Ny bruker»

Steg 1.
Fyll ut dine opplysninger som angitt på skjermen, og trykk grønn pil for å gå videre.

Du vil nå få tilsendt en engangskode på SMS, så husk og ha mobilen din tilgjengelig.
Tilsendt kode skal skrives inn i steg 4.

Side 2
Steg 2.
Fyll ut ønsket brukernavn og passord. Passordet må være på minimum 8 tegn. Gjenta passordet du har valgt.
Steg 3.
Klikk på Fortsett (Grønn pil)
Steg 4.
Skriv inn engangspassordet du fikk på SMS.
Når du er logget inn skal du trykke på «Medlemskap» for så å tilknytte deg til
«Narvik Slalåmklubb».
Din liste vil være tom, så trykk på «Finn ny klubb»

Side 3
I det neste vinduet er det en 3-delt operasjon. Først skriver du inn «Narvik Slalåmklubb» i søkefeltet, og
trykker på «Søk».
Så vil det dukke opp et treff under søkefeltet, klikk på «Narvik Slalåmklubb». Når du har valgt Narvik
Slalåmklubb kommer det opp en boks på høyre side
I denne boksen huker du av den øverste boksen, hvor det står «Narvik Slalåmklubb». Det er mulig å justere
dette i etterkant om du har behov for andre medlemskap.

Når du har sendt din søknad, vil du etter en tid bli godkjent som medlem. Du vil da få mulighet til å gå inn å
betale medlemskontingenten din. Dette er viktig slik at du får dra nytte av de gode tilbudene som du får som
medlem av Narvik Slalåmklubb!

Side 4
Når du er godtatt som medlem vil det under «Betaling» ligge en faktura som du kan betale direkte med
VISA/Mastercard o.l., eller manuelt betale inn via Bank (dette kan ta noe lengre tid).

Betaler du med kort direkte, kan du hente ut medlemskortet ditt raskere:
Trykk på «Medlemskap», der vil du få listet opp dine medlemskap, og ved å trykke på «medlemskort» vil du på
mulighet til å skrive ut ditt medlemskort via PDF.

