Vejledning i elektronisk tilmelding og
betaling af kontingent for RIF Fodbold.
Elektronisk tilmelding og betaling for deltagelse i RIF fodbold foregår via FMK halbooking.
Dette er vejledningen i, hvordan registreringen foretages.
Er det første gang du skal betale via systemet, vil du skulle oprettes som ”ny bruger”. Start i dette tilfælde
ved punkt 1.
Har du derimod tidligere betalt kontingent for foldbold eller andre sportsaktiviteter i RIF via systemet, går
du direkte til punkt 6. I så fald skal bruges det samme BrugerID og adgangskode som tidligere.
Har du glemt dit log-in vil dette kunne rekvireres på ny. Tryk på ”Glemt log in?”
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Gå ind på RIF’s hjemmeside www.Rolfsted-if.dk
Under hovedmenu vælges ”fodbold”, og derefter vælges ”tilmelding til hold”.
Du overføres nu automatisk til FMK Halbooking halbooking. Her vælges: ”Ny bruger”.
Oprettelse af medlem. Medlemsoplysningerne udfyldes i alle felter. HUSK, det er
oplysninger (navn og fødselsdag) på den person som spiller på holdet, der skal bruges.
Godkend oprettelsen. Du er nu logget ind i systemet. Gem brugerID samt adgangskoden til
fremtidige tilmeldinger. Spring herefter til punkt 7.
Gå ind på www.fmk.halbooking.dk og log-in med brugerID og adgangskoden.
Vælg hal/forening i øverste højre side. Vælg ”Rolfhallen”.
Vælg afdeling øverst på side. Vælg ”Fodbold”.
Vælg menupunktet ”holdoversigt”.
Vælg ”hold” under sæsonhold.
Klik på det hold, under titel, som du ønsker at deltage på.
Klik på ”tilmeld dig sæsonhold”.
Sæt √ i ”jeg accepterer ovenstående betalingsbetingelser”, og ”læg i indkøbskurv”.
Videre til betaling.
Start quickpay betaling.
Når du har gennemført betaling, er du oprettet det valgte hold.

Vi gør opmærksom på, at systemet desværre ikke er i stand til at håndtere betalinger via Visa Electron og
Mastercard. Kontakt i givet fald nedenstående, så finder vi en løsning.
Skulle der opstå spørgsmål vedrørende ovenstående, så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Iben
Bech på mobilnummer 60742414.

