EIF Fitness – Smørum og Ganløse
Sådan bliver du medlem af EIF Fitness og får adgang *l de 2 ﬁtnesslokaler
For at kunne beny-e EIF-ﬁtnesslokalerne 4l en fordelag4g pris kræves
følgende:
• At du er ak*vt medlem i en forening i Egedal. Foreningen skal være medlem af EIF.
(Oversigt over medlemsforeninger i EIF ﬁndes på egedal-if.dk)
• At du er over 16 år

Procedure for indmeldelse, køb af adgang og udlevering af chip:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Du skal opreIe en proﬁl på egedal-if.halbooking.dk
Du får et bruger-ID *ldelt, som du skal logge på med på egedal-if.halbooking.dk
Du skal acceptere be*ngelserne for benyIelse af EIF-Fitness
Du skal købe en adgangschip, som er din nøgle *l døren
Du skal købe et medlemskab
Du skal have din adgangschip udleveret

Og så er du klar *l at træne 😀
De enkelte punkter er beskrevet på de følgende sider.

EIF Fitnesslokale i Smørum

EIF Fitnesslokale i Ganløse

1. Opre-else af proﬁl
Start med at gå ind på linket: h-p://egedal-if.halbooking.dk/proc_bruger.asp
Tjek at EGEDAL IDRÆTSFÆLLESSKAB er markeret med blå øverst 4l venstre i billedet
Den første side du kommer ind på ser således ud:
Udfyld alle felter eUer anvisningerne.

Find: EIF ak4vt medlem

Udfyld alle felter

Udfyld din forening
Hvis Nyhedsbrev ønskes
Hvis SMS ønskes
Vælg adgangskode

Skriv den sikkerhedskode som du får i ovenstående felt
Klik for at opre-e
Fortvivl ikke hvis din opreIelse ikke går i gennem første gang, pga. sikkerhedskontrollen
er tastet forkert. Indsæt blot dit password igen i begge felter samt indsæt den nye
sikkerhedskontrol ”ord” i tekst boksen.

2- Bruger ID 4ldeles
Du er nu opre-et som bruger i EIF regi. Du har dermed fået et bruger ID som du skal gemme.

Bruger ID

3. Accept af be4ngelser for beny-else af EIF-Fitnesslokaler.
Dine oplysninger – Vig4g informa4on:
på hjemmesiden www.egedal-if.booking.dk skal du være logget på med dit bruger-ID og passeword.
Login ﬁndes i øverste højre hjørne.
Klik på fanen ”Dine oplysninger” i højre side og læs ”EIF Fitness vig4g informa4on” igennem samt
bekræU at du har læst ved et klik nederst på siden.

BekræU at du har læst ovenstående

4. Køb af EIF-Fitness chip
For at få adgang 4l EIF-ﬁtness-lokaleer skal du investere i en chipnøgle – en gangs investering
på kr. 35
I WEB-shop vælges ”Fitness Adgangskontrol” og yderst 4l højre klikkes på ”pris”.
– dit køb ligger nu i indkøbskurven.
Gå videre *l betaling og betal med Dankort.
Du vil eSerfølgende modtage en bekræSelse via E-mail. Denne bekræSelse skal du printe
og medbringe for at få udleveret din chip.

5. Køb af medlemsskab
Køb af medlemskab foretages også i WEB-shoppen. (du skal være logget ind med dit bruger-ID)
Vælg ”EIF Fitness – EIF medlemskab” og vælg det medlemskab, du ønsker at købe.
Klik på den periode, du ønsker at købe, og du s*lles videre *l betaling med dankort. KviIering
*lsendes på e-mail.

6. Udlevering af chip
Smørum:
Mod forevisning af kviIering for køb af chip kan du aZente din
chip hos Halinspektøren i åbnings*den. Info herom:
Ganløse
Send en SMS *l EIF-bestyrelsesmedlem Trine Stengade (40 96
05 10) og aSal *dspunkt for udlevering af chip.

