Eksisterende medlemmer
Logg inn i medlemsbasen
Eksisterende medlemmer melder seg på nytt parti via sin egne medlemssider. Du må ikke
opprette eksisterende medlem på nytt bare fordi du har glemt brukernavn og passord. Gå da
heller til Glemt passord-seksjonen og finn ut hvordan du finner brukernavn og passord.
Logg deg inn på din egen medlemsside på
http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/st_login

Tast inn
brukernavn
og passord,
og klikk
Logg inn

Glemt passord
Har du glemt brukernavn eller passord kan du først søke etter dette i innboksen din. Dette er
tidligere sendt til deg på e-post fra noreply@gymogturn.no
Du kan også klikke Glemt passord under Logg inn-knappen

Her fyller du inn brukernavn og/eller e-postadresse. Dersom flere brukere er registrert med
samme e-postadresse (f.eks. dersom du har to barn som er registrert med din e-postadresse)
vil du ikke motta e-post med passord da systemet ikke vet hvilken bruker den skal sende deg
passordet til. Da må du angi kun brukernavn for å få tilsendt e-post med
innloggingsdetaljene.
Dersom alt over feiler, kan du sende en e-post til liten_en@hotmail.com og be om å få
tilsendt brukernavn og passord på e-post på nytt. Vi trenger da å vite navn på gymnast i
tillegg til korrekt e-postadresse som informasjon skal sendes til.

Melde eksisterende medlem på nytt parti
Etter å ha logget inne kommer du inn på din egen profil

Ved å klikke på Min side i toppmenyen eller Min profil i menyen til venstre, får du opp
gymnastenes profil. Her kan du endre informasjon som e-postadresse, telefonnummer etc.
Her ser du også hvilke partier gymnasten evt. er deltaker på, og du kan velge Nytt parti for å
melde gymnastene på nytt parti.

Ved å klikke Nytt parti, får du mulighet til å melde gymnasten på nytt parti. I

nedtrekksmenyen vises partier som kan være aktuelle, basert på alder.

NB! Det er ditt ansvar å sørge for at gymnasten meldes på riktig parti ut i fra alder etc.
Systemet vil av og til gi mulighet til å melde seg på et parti man f.eks. ikke er gammel nok
for. Gymnasten vil bli meldt av partiet når dette oppdages.

Eksempel på aldersinndeling:
For «Gymlek 4 år»
Ved påmelding til vårsesongen (V18) må barnet fylle 4 år innen utgangen av juli.
Ved påmelding til høstsesongen (H18) må barnet fylle 4 år innen utgangen av desember.
Skolebarn skal ikke meldes på «Gymlek 4 år».

For konkurransepartiene
Her er det ingen påmelding, deltakelse her skjer etter andre kriterier.

Klikk «Send påmelding» for å melde gymnasten på partiet. Du vil få epost med informasjon
om tildelt plass, evt. venteliste direkte fra systemet.

Avmelding
Dersom du ønsker å melde deg av et parti, eller melde deg ut av Laksevåg Turn og Idrettslag,
må dette gjøres på e-post til: liten_en@hotmail.com

Ved spørsmål angående påmelding kan dere kontakte Helga Iren Nessen på mail
liten_en@hotmail.com eller tlf 418 08 438.

