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1. Logg inn med Idrettens ID på www.isonen.com.
2. Søk opp arrangementet du ønsker å melde deg på



3. Velg arrangementet du ønsker å melde deg på. 



4. Trykk på «påmelding»



NB: Du kan melde på både deg selv og andre
5. Hvis du melder på deg selv, kryss av for «bruk min deltagerinformasjon», hvis du 

melder på andre – fyll inn obligatorisk informasjon.
6. Fyll inn informasjon for kontaktperson/Støttekontakt
Når alt er fylt inn trykk på «neste»



7.Velg klasse(r) du skal melde på i, svar på eventuelle spørsmål og trykk «neste»



8. Dersom arrangementet tilbyr ulike produkter, velg om du ønsker dette eller ikke – før 
du trykker «neste»



Du får nå en oppsummering av din påmelding, dersom det er noe du ønsker å endre 
kan du gjøre dette ved å trykke på «endre» i feltene over. 
Dersom du skal melde på flere deltagere trykk på «legg til ny deltager», da vil du få opp nytt 
skjema og gjentar påmeldingsprosessen.
Når du er ferdig, trykk «neste»



Du vil nå måtte bekrefte din påmelding før du trykker deg videre til betaling. 



Når du har trykket på «til betaling» kommer du til dette bildet. Du legger nå inn ønsket 
betalingsmetode og gjennomfører betalingen. Du vil da få en bekreftelse for at din 
påmelding er registrert. 
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