
Kjære medlem av FK Gjøvik-Lyn 
Klubben har fått ny webside! 

 

 

 

Vi ber nå alle våre medlemmer om å betale medlemskontingent og treningsavgift til FK Gjøvik-Lyn via 

vår nye hjemmeside.  

Innlogging finner du ved å klikke på ikonet III øverst til venstre i nettleseren din når du er inne på 

hjemmesiden vår eller se vår veiledning i dette dokumentet. 

Under fanen ‘Innstillinger’ i innloggingsmenyen kan du endre brukernavnet og passordet og annen 

personlig opplysning på brukeren din. Ønsker du å knytte opp flere medlemmer til din bruker (e-post) 

gjøres dette via ‘innstillinger’ og ‘min familie’. 

 

Med hilsen 

FK Gjøvik-Lyn 
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1. Glemt / Ikke mottatt brukernavn 
Brukernavn benyttes for å logge inn på sine medlemssider. Dersom man har glemt brukernavn eller 

har ikke fått brukernavn kan dette hentes ved å benytte sin registrerte epostadresse hos FK Gjøvik-

Lyn. 

1. Åpne meny for innlogging på 'Mine sider' 

2. Klikk på Glemt brukernavn/passord 

3. Skriv inn din registrerte epost hos FK Gjøvik-Lyn 

4. Klikk på Send 

 

5. Sjekk mottatt e-post. Følg de instruksjoner som står i din epost. Klikk på lenke for å endre 

passord 

 
 

6. Legg inn ditt ønskede passord og klikk på Send 



 
 

 

  



2. Logge inn på 'Mine sider' 
Ved innlogging på 'Mine sider' får dere tilgang en rekke menyvalg der dere kan kontrollere 

medlemsdata, betale ditt medlemskap og endre din profil.  

1. Åpne meny for innlogging på 'Mine sider' 

2. Tast inn ditt brukernavn 

3. Tast inn passord 

4. Klikk på Logg Inn 

 

 

Etter at du er logget inn får du 5 menyvalg: 

1. Meldingssenter – gir muligheter for å sende meldinger til andre medlemmer 

dersom denne funksjonen er slått på. (Er ikke aktivert). 

 

2. Min Kalender – viser hvilke aktiviteter i klubbregi det er mulig å melde seg på og 

hvilke som du er påmeldt. 

 

3. Mine medlemskap – viser hvilke medlemskap som er registrert på deg som 

medlem. 

 

4. Betaling – gir muligheter for å betale medlemskap og treningsavgift. 

 

5. Innstillinger – gir tilgang til å endre og oppdatere informasjon som er registrert 

på deg som medlem. 

 

 



3. Kontroll av dine opplysninger 
Etter første gangs innlogging kan det være nødvendig å kontrollere at opplysningene som klubben 

har registrert på deg er korrekte. 

Du må være logget inn på dine sider får å kunne endre og kontrollere dine opplysninger. 

Velg Innstillinger i meny til venstre. Du vil da få opp et bilde som viser de opplysninger klubben har 

registrert på deg. 

1. Klikk på knappen Endre for å endre opplysninger. Dersom alle opplysninger er korrekte kan du 

lukke skjermbildet. 

2. Kontroller at du står på fanen Profil 

 
3. Endre de data du ønsker å endre på skjema. Endre ditt passord dersom du ønsker det 

4. Sett inn den e-postadresse som du ønsker at klubben skal benytte ved utsendelse av informasjon 

på mail til deg. 

5. Kontroller at klubben har registrert korrekt navn, kjønn, fødselsdato, adresse, postnummer, 

poststed og mobilnummer. 

6. Klikk Lagre for å lagre dine endringer 



 

 



4. Betaling av medlemskontingent og treningsavgift 
 

Du må være logget inn på dine sider får å kunne betale medlemskontingent og treningsavgift. 

Når du er logget inn, velg Betaling i meny til venstre. Du vil da få opp en meny som viser hva som 

ligger til betaling for ditt medlemskap. Det kan ligge krav om betaling av medlemskontingent og i 

tillegg treningsavgift dersom du er tilknyttet et lag og er aktiv spiller i klubben. 

1. Ved å åpne fanen Betalingshistorikk kan du se tidligere betalinger. 

2. Du kan legge inn opplysningene for et betalingskort i fanen Betalingskort. Da slipper du å taste 

inn kortopplysninger hver gang du skal betale kontingent, treningsavgift, fotballskoler, FFO 

og/eller akademier.  

3. Klikk på knappen Betal for å starte en betaling. Følge da de instruksjonen som kommer opp. 

 

 

 


