Hei og velkommen til ny sesong i Røros il-Turn!
For å være med på turn, må du være registrert i et system som heter Mysoft. Dette er vårt
medlemsregister. Der melder du deg/ditt barn på riktig parti. Turneren må i tillegg være medlem i
Røros Idrettslag. Det er en egen veiledning for å registrere seg i MinIdrett, som er idrettslagets
system. Vi må forholde oss til begge systemene.
Registreringen i Mysoft gjøres på to måter:

•
•

Den ene gjelder for eksisterende medlemmer som kun skal melde seg på riktig
parti.
Den andre gjelder for nye medlemmer som skal registrere seg i Mysoft for
første gang og på riktig parti.

For nye medlemmer i turngruppa:
Følg denne linken:
http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=414
Om du ikke har tilgjengelig digital utgave av veiledningen, gå til www.gymogturn.no Velg Mysoft
oppe i høyre hjørne og trykk ”bli medlem”. Finn ditt lokale idrettslag, som for ditt tilfelle er Røros IL,
og du vil være på dette stedet:

Fyll inn riktig informasjon for ditt barn. Når du har fylt inn navn, adresse, postnummer og fødselsdato
på barnet, vil du få opp flere felter du skal fylle inn, samt mulighet for å velge parti innenfor
aldersgruppen til ditt barn. Det er ikke mulig å velge parti før du har lagt inn kjønn og fødselsdato.
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Fyll minimum inn all info med stjerne bak:

Etter du har fylt inn all info og valgt parti, trykk ”lagre”! Det vil da gå en medlemsforespørsel til styret
i turngruppa, som godkjenner nye medlemmer. Det kan ta noen dager, og så vil du få en bekreftelse
på medlemskap og partipåmelding. Ditt barn er da også forsikret.
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For eksisterende medlemmer
Følg denne linken:
https://arrangement.gymogturn.no/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fModules%2fMedlem%2fmin
profil.aspx
Om du ikke har tilgjengelig digital utgave av veiledningen, gå til www.gymogturn.no Velg Mysoft
oppe i høyre hjørne og trykk medlem. Du vil da komme til et vindu som ser slik ut:

Fyll inn brukernavn/passord og login.

Har du glemt passordet ditt, se siste side.

Du vil da komme hit:

Sjekk at all info er oppdatert. Trykk ”lagre”.
Trykk videre ”partipåmelding”
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Velg parti i nedtrekksmenyen, og trykk ”Send påmelding”. Vips, så er du i mål ☺
Ved problemer, send en melding til oss på facebook https://www.facebook.com/rorosturn eller til
turn@roros-il.no , så vil vi kunne hjelpe deg.
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Har du glemt passordet ditt, klikk ”glemt passord”

Fyll inn epostadressen som ble benyttet ved registrering av barnet ditt.
Om du har benyttet samme epost på flere kontoer, vil det bli en konflikt.
Ved problemer, send en melding til oss på facebook eller til turn@roros-il.no så vil vi kunne hjelpe
deg.
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