
Bli medlem, betala medlemsavgift samt köp licens  

eller försäkring via Suomisport 

Klicka in dig på www.suomisport.fi och du kommer till den här sidan;  

 
 

Tryck på Kirjaudu palveluun/ Log in för att komma till den här sidan; 

 

 

http://www.suomisport.fi/


Ny medlem i Åland Triathlon Club?  
Om du inte var medlem i föreningen år 2018 räknas du som ny medlem och börjar med att fylla i 

e-postadress (eller telefonnummer) i den rutan som är märkt med lila på bilden ovanför. 

Du borde då få ett mail som ser ut som mailet på bilden här under och du klickar vidare in dig på 

länken och gör vad som frågas efter! 

 
Jag kan tyvärr inte helt testa hur det funkar eftersom jag redan finns införd i programmet ☹ men det har 

utlovats att inte vara några krångligheter. OM det strular kontaktar ni mig på ia.colerus@alandevent.com 

 

Medlem i Åland Triathlon Club 2018? 

Om du var medlem 2018 finns du redan med i Suomisport-registret och klickar nu på den röda 

rutan på bilden ovanför dvs ”Logga in med Suomisport-lösenordet...” och kommer hit; 

 

Om du kan ditt lösenord så loggar du bara in dig och kan då bl.a. betala ÅTRI- medlemskap och 

köpa internationell licens. 

 

mailto:ia.colerus@alandevent.com


Om du har glömt ditt lösenord tycker du på Unohtuiko salasana? och kommer till den här rutan; 

 
 

När du har fyllt i din e-postadress och tryck på Lähetä linkki uuden salasanan asettamiseen syns 

följande på skärmen: 

 

 

 



 

Och i din e-post får du ett mail med följande text: 

 
Du fyller i ett nytt, minst 6 tecken långt lösenord, klickar på byt lösenord och du kommer direkt in 

till din Suomisport-sida. 

 

Betala medlemsavgift 2019 för Åland Triathlon Club och/ eller köp licens samt 

försäkring så här; 

Klicka på Köp som finns högst uppe på sidan, välj sedan vad du vill köpa (Medlemskap, Licens eller 

en licens med försäkring, Enbart försäkring...) 

Om du förutom dig själv t.ex. har dina barn registrerade via ditt Suomisport-konto så väljer du vem 

du vill köpa åt. 

Vid köp av medlemskap väljer du förstås 😉 Åland Triathlon Club när det frågas ”Till vilken 

förening vill du ansluta dig” och följ därefter de lätta och klara instruktionerna. 

Mot slutet, när betalningssätt är valt dyker det upp några meningar på finska; 

 



 

• Jag godkänner, att vi anskaffande av medlemskap överförs mina uppgifter till föreningens 

(Åland Triathlon Club) och förbundets register 

• Jag har läst och godkänner registerbeskrivningen av den klubb som jag har valt för 

medlemskap. Jag har läst och godkänner registerbeskrivningen av förbundet (Finlands 

Triathlonförbund) 

• Jag har läst och godkänner föreningens regler. 

 

Alla dessa måste kryssas i för att komma till betalning! 

 

Frågor? 
Bara att ställa dem, helst via ia.colerus@alandevent.com 

 

Välkommen som medlem i Åland Triathlon Club 2019! 
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