KONKURRANSELISENS – STATUS UTØVERE
FINN UT HVEM SOM HAR BETALT ELLER IKKE – OG FINN KID NUMMERET TIL DE SOM IKKE HAR
BETALT
Lisensadministrasjon - konkurranselisenser

Skriv årstallet

Hvis du søker blankt og med status «alle», så kommer alle utøverne som er registrert med lisens
opp; Betalt/fakturert/ikke fakturert (betyr at lisensen akkurat er registrert og at fakturaen ikke er
sendt ut enda – de sendes natten etter registrering)

I dette tilfellet er det kun én som er registrert og som har fått faktura, men den er ikke betalt.
Hvis man ønsker å hente fram en spesiell person, skrives navnet i søkefeltet, og vedkommende
kommer opp på samme måte som her.
FOR Å FINNE KID NUMMERET klikker vi på tegningen av et papir («exportér til exel» er teksten som
kommer når musepekeren står på arket).

Her finner du beløpet som skal betales, kontonummer og KID (Dra ut kolonnen for å se hele tallet)
KID nummeret er på 20 siffer. Denne listen kan også lagres.
NÅR MAN SKAL MELDE PÅ UTØVERE TIL KONKURRANSER KAN DENNE BRUKES – DER STÅR
MEDLEMSNUMMERET SOM BRUKES TIL DE KONKURRANSER HVOR DE BER OM «LISENSNUMMER»
Utøvere som er registrert med lisens men som ikke har betalt, kommer fram med KID nummer.

KONKURRANSELISENS – HVORDAN FINNE KID NUMMERET OG ANDRE OPPLYSNINGER FOR Å FÅ
BETALT:
Foreldre/utøver kan finne KID nummeret selv;
Logg inn (hvis de har medlemsnummeret men har glemt passord, kan de legge inn
medlemsnummeret og klikke glemt passord. Da kommer nytt passord til den mailadressen som er
registrert i Mysoft. Man trenger IKKE å legge inn mailadressen når man søker om nytt passord, kun
medlemsnummeret to ganger.
Man kommer inn på sin personlige side og kan finne KID nummeret her:

Klikk på «Fakturert», og dette vinduet kommer opp:

Her står de opplysninger som trengs.
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