
Tilmelding og betaling i Svendborg Senior Idræt. 

For at kunne tilmelde sig aktiviteterne, eller bare være medlem, skal man betale et foreningskontingent, for 

det år man vil være med. HUSK at have sin mobil og Dankort klar. 

Har man betalt kontingent for året, kan man tilmelde sig de aktiviteter, man har lyst til. 

 

 

 

 

  

1. Når man skal begynde på et nyt år, 

skal man betale kontingent. 

Tast på ”Medlemskontingent” 

2. Her vælger man, om man skal være 

nyt medlem, eller man skal forny sit 

kontingent. 

Valg af kontingenttype: 



 

  

5. Som nyt medlem 

skal man indtaste sine 

oplysninger i alle de 

felter, hvor der er en 

stjerne ” * ” . 

Husk at sætte flueben, 

inden man trykker på 

”Tilmeld” 

3. Tryk på ”Tilmeld”. 

4. Når man har 

betalt, så luk fanen 

på ”X”, så kommer 

man tilbage til 

første side. 



 

  

1. Tryk på ”Tilmeld”. 

2. Her tastes enten 

Mobilnr eller E-mail ind, 

afhængig af hvad man 

har registreret sig med. 

Husk at sætte flueben i 

”Jeg accept….” 

Tryk på ”Tilmeld” 

3. Når man har betalt, så 

luk fanen på ”X”, så 

kommer man tilbage til 

første side. 

Fornyelse af kontingent: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Når man er medlem kan man 

tilmelde sig de aktiviteter man har 

løst til. 

Der er flere muligheder for at finde 

en aktivitet, det kan være på 

”ugedag”, ”område”, ”Inde el. ude” 

Når man er medlem kan man 

tilmelde sig de aktiviteter man har 

løst til. 

Der er flere muligheder for at finde 

en aktivitet, det kan være på 

”ugedag”, ”område”, ”Inde el. ude” 

1. Når man er medlem, kan man 

tilmelde sig de aktiviteter, man har 

lyst til. 

Der er flere muligheder for at finde 

en aktivitet, det kan være på 

”ugedag”, ”område”, ”Inde el. ude” 

3. Skulle man have glemt at betale 

sit kontingent, kan det gøres her. 

2. Her vælger man den 

aktivitet man vil tilmeldes. 

Tast ind på den aktivitet man 

vil meldes til. 

5. Tast ind på den aktivitet 

man vil tilmeldes. 

Tilmelding til aktiviteter: 

4. Her kan man se om der 

er ledige pladser på hold. 

”Opslagstavlen” bruges til 

at give yderlige oplysninger 

til holdet. 



 

 

 

 

  

6. Her tastes enten 

Mobilnr eller E-mail 

ind, afhængig af hvad 

man har registreret 

sig med. 

Husk at sætte flueben 

i ”Jeg accept….” 

Tryk på ”Tilmeld” 

7. Når man har betalt 

aktiviteten, så luk fanen 

på ”X”, så kommer man 

tilbage til første side. 

Se om der er plads på holdet: 

Her kan man se om der er ledige pladser på 

holdet og ved at trykke på ”Info” kan man se 

yderlige oplysninger. 

Man kan også tilmelde sig her. 

Det er også mulighed for at betale kontingent, 

hvis man har glemt det. 

1. Her kan man se om der er ledige pladser på 

holdet og ved at trykke på ”Info” kan man se 

yderlige oplysninger. 

Man kan også tilmelde sig her. 

Det er også mulighed for at betale kontingent, 

hvis man har glemt det. 

2. Når vil man 

tilbage, så luk 

fanen på ”X”, så 

kommer man 

tilbage til første 

side. 



Brug af betalingskort og MobilePay: 

Der kan nu bruges enten ”Dankort” eller ”MobilePay” til at betale med, dog kun hvis ”MobilePay” også er tilknyttet 

”Dankort” 

     

      

Hvis man vil bruge 

MP, tast her. 

Indtast dit mobilnr. her, 

og tryk ”Fortsæt”. 

Der vil nu komme et tegn på din MobilePay. 

Åben nu MobilePay og godkend. 

For hjælp, tast her på ?. 

Hvis man vil bruge 

Dankort, tast her. 

 


