Vejledning til tilmelding til MATCHi
– vores nye medlems- og bookingsystem i KIF Tennis
1. Først skal du tilmeldes til MATCHi – det bagvedliggende system, som KIF Tennis er en
del af.
Gå til internetadressen https://matchi.se – Tryk på ”TILMELD” i øverste højre hjørne af
skærmbilledet

2. Du skal nu oprette dig ved enten at registrere dig ved hjælp af Facebook eller tilmelde
dig med din e-mailadresse ved at udfylde nedenstående skærmbillede inkl. din egen
selvvalgte kode – sluttende med at trykke på OPRET KONTO

3. Når du har trykket på OPRET KONTO, bliver du anmodet om at give tilladelse til
behandling af personlige data om dig – accepter derfor anmodningen herunder

4. Når du har accepteret, får du en kvittering på din e-mail, som du skal bekræfte!

5. Når du har bekræftet e-mailen, får du flg. velkomstbillede og trykker på TILBAGE TIL
STARTSIDEN

6. Du er nu oprettet hos MATCHi og kan logge ind via din e-mail og din adgangskode på
skærmbilledet her:

7. Når du er logget ind, får du følgende skærmbillede:

8. I øverste højre hjørne får du ved at trykke på dit navn følgende valgmuligheder:

De fleste af disse valgmuligheder er ikke relevante til start – du kan blot springe over
dem, men vi anbefaler dog at trykke på Min profil, hvor flg. skærmbillede
fremkommer:

Du kan her igen blot springe over dem, men hvis du ønsker at udnytte alle mulighederne i
MATCHi anbefaler vi, at du udfylder fødselsdato, køn, telefonnummer og adresse,
Det er også muligt at tilføje din tennis sportsprofil, men det er helt ligegyldigt for langt de
fleste.

9. Du er nu klar til at tilmelde dig til KIF Tennis - Tryk derefter på SPILLESTEDER i
MATCHi-menuen.

Skriv Kolding og tryk SØG

10. Når du trykker på KIF Tennis, vil du se klubbens side, hvor du kan købe medlemskab,
tilmelde dig til træning/arrangementer samt reservere baner.
Du kan finde vejledninger til køb af medlemskab, tilmelding til træningshold og
banebooking på vores hjemmeside.

