Brugervejledning til online tilmelding og betaling – NRUI
Vælg den ønskede afdeling

Tryk på blå INFO for at få flere informationer om det hold du vil tilmelde dig.
Tryk på grøn TILMELD for at tilmelde og betale
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Når du trykker på TILMELD kommer dette vindue frem:

Trykker du på Vejledning kommer dette vindue frem:
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Hvis du er nyt medlem skal du udfylde ”Nyt medlem” felterner i højre side af
billedet.

Husk at sætte i Jeg accepterer handelsbetingelserne
Tryk på Tilmeld – så kommer du til betalingsbilledet:

Når du trykker Betal xxx,xx DKK får du en kvittering på din tilmelding.
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Ud over denne kvittering får du også en mail, hvor du kan se, hvad du har
tilmeldt dig, samt andre praktiske oplysninger f.eks. dit brugernavn og en
adgangskode til din profil på NRUI Conventus.
På næste side kan du se et eksempel på den kvittering, der bliver sendt til
din mailadresse.
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Du kan lave koden om, når du logger dig ind på NRUI Conventus via linket i
mailen eller via ”Medlems login” på hjemmesiden.

Hvis du kun skal tilmelde dine børn til et hold, kan du nøjes med at oprette et
login med flere profiler – dog er den første oprettelse ”hovedprofilen”.
Du skal oprette børnene med deres egen navn og fødselsdag, men
telefonnummer og mail skal så være den samme.
Vær opmærksom på, at adgangskoden skifter for hvert barn der tilmeldes – du
får en mail med den nye kode (se side 5) - derfor tilrådes det, at du først ændrer
koden til ”din egen kode” når alle er tilmeldt.
Nedenstående eksempel viser, at der tilmeldes en søn, som nyt medlem på et
hold, hvor telefonnummer og mailadresse tilhører ”mor”.
Når der trykkes TILMELD skifter vinduet til betalingssiden. ”Barnet” er nu
oprettet og der kommer en mail med bekræftelse og ny adgangskode, som
skal bruges til ”næste barn”
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Når næste barn skal tilmeldes, vælger du hold og ”Tilmeld” og opretter barnet som
nyt medlem.
Hvis dit barn er med på flere hold skal du være opmærksom på, at du IKKE skal
oprette barnet som nyt medlem – nyt medlem er kun første gang, der meldes til et
vilkårligt hold – du skal vælge hold og trykke ”Tilmeld” og derefter udfylde venstre
side med din e-mail / mobil og din adgangskode.
Når du trykker tilmeld, kommer alle profiler på denne mail frem. Se næste side.
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Her vælger du så hvilket barn der skal tilmeldes og betalingssiden kommer
frem.

Har du glemt din kode:
Hvis du har glemt din kode, kan du få en ny, ved at logge ind via ”Medlems
login” på hjemmesiden og trykke på glemt adgangskode, så kan du vælge, at
få en ny tilsendt på e-mail eller mobil.
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