Påmelding til partier i Uthaug Turn og Gymnastikklag
Uthaug Turn og Gymnastikklag går nå over til å benytte Mysoft, et felles medlemssystem for alle
turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund.Alle påmeldinger og registreringer
av brukere skal foregå i Mysoft.

Fakturering:
Ved å melde deg på et parti aksepterer du å betale medlemskontingent til Uthaug Turn og
Gymnastikklag, samt treningsavgift for påmeldte parti(er). I tillegg påløper et
administrasjonsgebyr på faktura (20 kr).

Nye medlemmer/førstegangsregistrering av eksisterende medlemmer:
Gå til http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=385 for
å bli medlem i klubben. (Denne linken blir også lagt ut på turnlagets hjemmeside
www.uthaugturn.no)- Da kommer du til denne nettsiden:
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Fyll inn feltene. Felt merket med rød stjerne er obligatoriske å fylle ut.
Når du har skrevet inn fødselsdato vil feltene om «foresatt» automatisk komme frem dersom
gymnasten er under 18 år.
Vær nøye med å fylle ut feltene. Vi bruker e-post som en av våre hovedkommunikasjonskanaler,
så vær ekstra nøye med å fylle inn korrekt e-postadresse.
NB! Feltene Epost og Epost faktura: Selv om barnet har egen e-postadresse, kan det være lurt å
bruke foreldres epostadresse her. Dette er epostadressene hvor vi sender mesteparten av
informasjonen. Pass på at dette er e-postadresser som jevnlig sjekkes.

Velge parti
Etter å ha fylt inn personinformasjon om gymnasten, velger du partiet du ønsker å melde
gymnasten på i nedtrekksmenyen Parti før du trykker Lagre.

Godkjenning
Når du trykker «Lagre» sendes innmeldingen til godkjenning hos medlemsansvarlig. Du vil ta en
stund før vi manuelt får godkjent nye medlemmer. I løpet av ett par dager vil du motta to e-poster
fra systemet:
Brukernavn og passord til medlemsløsningen – TA GODT VARE PÅ DETTE !
Bekreftelse på påmelding eller venteliste på partiet
Spørsmål kan rettes til medlemsansvarlig
Trine Døsvik, epost tdoesvik@online.no, mobil 414 00389.
Lykke til 
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