TRESFJORD SKYTTERLAG
BRUKERVEILEDNING FOR OPPRETTELSE AV KONTO I «MITT DFS»
Dette er en oppskrift på hvordan du som er medlem i Tresfjord skytterlag (og derav i Det frivillige
Skyttervesen) kan opprette og ta i bruk egen konto som i DFS heter «Mitt DFS».
For styret i skytterlaget er det ønskelig at alle medlemmer lager egen konto i «Mitt DFS».
Vi ber spesielt om at alle registrerer:
➢ Navn
➢ Adresse
➢ E-post
➢ Mobiltelefonnummer
Hvis alle medlemmer lager seg konto i «Mitt DFS» med disse opplysningene, så kan all informasjon og
kontingentkrav sendes direkte til deg, og skytterlaget sparer store utgifter på konvolutter, papir og porto.
*****************************************
Når du i nettleseren din logger inn på: www.dfs.no så er dette første sida du kommer til:

Klikk på den blå knappen til høyre: «Mitt DFS» og da kommer du til denne «Logg inn»-sida:

For å få opprettet egen konto her må du få din egen Skytter-ID. Den får du ved å sende e-post til
tresfjord@skytterlag.no, eller ta kontakt med skytterlagets formann; som du finner på denne linken:
http://www.tresfjordskytterlag.no/html/Administrasjon/styreinfo%20-%20samleside.htm
Klikk på «Styreinfo 20xx» for info om hvem som sitter i styret.

Når du har fått Skytter-ID så skal den brukes både som brukernavn og passord, og da kommer du til siden for å
opprette nytt medlem.

Når denne siden er utfylt og lagret kommer du til ei side der toppen ser slik ut:

Her klikker du på «Endre passord» for å lage ditt eget passord.
Når dette er gjort er du i gang, og kan benytte alle valgene i «Mitt DFS».
Her kan du
➢ se «Arrangementskalender» for å finne stevner over hele Norge
➢ se «Mitt skytterlag påmeldinger» for å finne stevner hvor andre i skytterlaget har meldt seg på
➢ finne medlemskortet ditt. Hvis kortet skal dokumentere medlemskapet i skyterlaget må kontingent for
inneværende år, og da vil det slik ut:

Siste bet. kont. viser årstallet for når kortet er gyldig.
Når kortet er gyldig for inneværende år kan du skrive det ut på egen skriver.

HUSK Å TA MED MEDLEMSKORTET NÅR DU SKAL TRENE/SKYTE OPP TIL
STORVILTPRØVEN!

