Hejsan,

Under vintern och våren har vi arbetat med att ta fram en ny hemsida. Vi kommer från och
med höstterminen hantera alla anmälningar såsom simskola, återanmälan simlinjen,
tävlingar, privatlektioner, crawlkurser mm. via denna sida.
Det betyder att ni som vill fortsätta i Kalmar Simsällskap behöver ett unikt konto för varje
person som vill simma hos oss. Själva kontot har vi redan skapat åt er och ni behöver nu
bara aktivera detta om ni inte redan gjort det. Kontona kommer vara kopplade till barnen och
alla bokningar kommer ske via dessa konton. Vill ni anmäla era barn till fortsatt simning hos
oss måste ni alltså aktivera respektive barns konto innan anmälan till hösten öppnar. Ni kan
även efter aktivering anmäla barnen till sommarsimskolan om ni skulle vilja det.
Anmälan för höstterminen 2019 öppnar söndagen 2 juni kl 10:00.
Så här aktiverar ni era barns konton:
(Har ni redan aktiverat barnens konto, gå direkt till steg 5)
Steg 1:
Gå in på https://kalmarsim.kanslietonline.se/ Detta är bara en tillfällig adress som så
småningom kommer ändras till att åter vara kalmarsim.se.
Steg 2:
Har ni inte aktiverat era barns konton kan ni göra det genom att klicka på glömt lösenordet.

Steg 3:
Fyll i ditt barns personnummer och klicka på den gröna knappen.

Steg 4:
Ett mail har nu skickats till den e-postadress som är registrerad på kontot med en länk till att
ändra lösenord och aktivera kontot. När detta är gjort kan ni anmäla barnen till alla våra olika
aktiviteter. Få ni inte detta mail står barnets andra förälders e-postadress som kontaktperson
och han/hon har fått det. Har inte heller den föräldern fått något mail, kontakta oss via mail
så hjälper vi er.
Steg 5:
I den röda cirkeln kan ni under “simskola” och “teknikskola” se vilka nivåer de olika
grupperna har. Ni kommer från och med vecka 18 få lappar där ledarna för respektive grupp
fyllt i vilken nivå som passar ditt/era barn.
I den gröna cirkeln kommer ni kunna hitta anmälan till de olika grupperna samt sen även till
läger och tävlingar mm.

.

Steg 6:
På bilden nedan visas sommarsimskolan, men det kommer fungera på samma sätt för
grupperna i Simlinjen. Under simlinjen kommer ni hitta “simskola” och “teknikskola” vilket på
bilden nedan motsvaras av “Kalmar”. Ni kan sedan välja vilken nivå som passar (grön cirkel)
och sedan vilken grupp som har en passande dag och tid (röd cirkel). Klicka på den grupp
som passar.

Steg 7:
Kontrollera att det är rätt grupp och klicka sedan på den gröna knappen.
OBS! Nedanstående bild är från sommarsimskolan, till exempel så stämmer ej avgiften med
simlinjens.

Steg 8:
Kontrollera och bekräfta uppgifterna. Därefter kommer en faktura skapas och er bokning är
genomförd. Fakturan kommer skickas till den registrerade e-postadressen.

Hälsningar Jonathan Sühl, Kalmar Simsällskap

