Att betala medlems- och träningsavgift
Om du redan är registrerad medlem
Här kan du läsa om hur du går tillväga för att betala om du var medlem under föregående år. I
detta fall skall du ha fått ett mejl om betalning av medlems- och träningsavgift. Om du inte har
fått dessa mejl, följ instruktionerna för nya medlemmar. Har du glömt ditt lösenord kan du klicka
på "Har du glömt ditt lösenord?" på inloggningssidan för att få ett nytt.
• Gå in på http://idrottonline.se/CKLunedi-Cykel och logga in på ditt idrottonline-konto
(klicka på hänglåset i övre högra hörnet). Du kan antingen ange ditt idrottonline-ID eller
ditt personnummer som användarnamn. (Välj CK Lunedi om du är medlem i flera klubbar
som använder idrottonline.)
• Klicka på varukorgen uppe till höger.
• Klicka på Gå till betalning.
• Kryssa i de avgifter du ämnar betala. Vill du träna med klubben skall Medlemsavgift och
Träningsavgift för aktuellt år betalas.
• Välj direktbetalning eller kortbetalning och följ instruktionerna.
• Om du önskar ett kvitto på din betalning kan du välja att få detta via e-post efter din
betalning.

Om du är ny eller nygammal medlem
Här kan du läsa om hur du går tillväga för att betala om du inte var medlem under föregående år.
• Gå in på http://idrottonline.se/CKLunedi-Cykel
• Klicka på Bli medlem
• Kryssa i Jag vill vara medlem inom följande idrotter: Cykel och fyll även i resterande fält.
Om du är medlem i någon annan klubb som använder idrottonline behöver du inte uppge
dina personuppgifter igen.
• Efter att du har fyllt i medlemsansökan kommer den att godkännas av CK Lunedis styrelse
och du kommer att få inloggningsuppgifter skickade till den e-post du har fyllt i. Du kommer
också att få ett mejl om betalning av medlems- och träningsavgift. Detta kan dröja några
dagar, men om du inte fått några mejl inom två veckor ber vi dig kontakta info@cklunedi.
se.
• Du kan nu betala avgifterna enligt instruktionerna för registrerade medlemmar (se ovan).

Om du får problem
Om ovanstående instruktioner av någon anledning inte fungerar för dig vänligen kontakta info@
cklunedi.se.
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