
 
 
 

 

Når foreninglet driller 
Der er et par ting som det kan drille i foreninglet, især hvis man skal bruge 
flere profiler, derfor har vi lavet den her guide til dig, som det måtte drille 
for.  

For at oprette en profil skal du igennem et par trin: 

Trin 1: vælg et event eller en lokalforening, som du eller dit barn 
skal være medlem af: 

 

Trin 2: Når du vælger et arrangement eller en lokalforening 
kommer der en liste op. I dette tilfælde har vi valgt lokalforening 
og bruger foreningen Elysion som eksempel: 

 



 
 
 

 

Trin 3: Når vi har trykket på elysion kommer vi på denne side 
hvor vi skal trykke på ”køb”  

 

Trin 4: så kommer man ind på nedenstående og skal vælge om 
man allerede er medlem eller om man er ny. Hvis man allerede er 
medlem bliver man bedt om at logge ind, ellers bliver man bedt 
om at oprette en profil. Det sidste gør vi i dette eksempel: 

 
 



 
 
 

 

Trin 5: så kommer man ind på en side hvor man skal udfylde 
personinformation.  
OBS: skal man bruge samme mail til flere profiler, så er det vigtigt 
at man bruger forskellige koder til hver profil, ellers kan systemet 
nemlig ikke kende forskel på dem. Man kunne eksempelvis starte 
ens kodeord med barnets navn eller initialer. 

 

Trin 6: så kommer man ind og kan lave betalingen ved at 
accepterer handelsbetingelserne og trykke ”videre til betaling”  

 



 
 
 

 

 

Trin 7: så kommer man ind til betaling   
 

 

Trin 8: her efter får du en besked der kan se forskellig ud, ud fra 
hvad man vælger. Du får også en e-mail efter lidt tid, om 
tilmeldingen 
 

 
 

Så er du færdig og skal muligvis også tilmelde dig en aktivitet, men 
det skifter lidt fra forening til forening. Hvis du har nogle problemer 
så kan du tjekke guiden her https://landsforeningenbifrost.dk/wp-
content/uploads/2021/06/Brugervejledning-Lokalforening.pdf eller 
skriv til info@landsforeningenbifrost.dk  
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