
Varmt välkommen! Fotbollsskolan 2022             
 

Kul att ni hittat till Nässjö FF och fotbollsskolan och vi hoppas att ditt barn 
ska trivas och finna glädjen i fotbollen.  
 

 

 
ANMÄLAN 
För att registrera sig som medlem går du in på  

Nässjö FF hemsida - www.nff.nu 

 

På startsidan hittar du ”Bli medlem”  

Tryck på knappen för att komma vidare 

 

 

 

Därefter väljer du lag genom att trycka på listpilen. Säkerställ att du väljer rätt lag så din kille/tjej 

kopplas till rätt grupp. Fyll i din E-mail och välj därefter ”bekräfta e-mail” 

 

 

 

 

 

 

 
Inom kort får du ett mejl till den adress du uppgav. Följ länken för att slutföra anmälan. 

 

 

Därefter kommer du in på ”spelarkortet”.  Se till att  

fylla i allt och att alla uppgifter för spelaren är korrekta  

Glöm ej fylla i Målsmän. 

Viktigt att fylla i mejladress som kommer att  

ge tillgång till inloggning i medlemsappen samt 

att kallelser och information skickas rätt.   

 

När allt är ifyllt trycker du på skicka anmälan.  

http://www.nff.nu/


BETALNING 

Kostnaden för fotbollsskolan är medlemsavgiften på 550 kr som är  

samma för alla i föreningen. 
  
Fakturan skickas med automatik till den mejl ni uppgett vid anmälan.  

Avsändare är Nässjö Fotbollsförening 

 

När du gått in på länken ”gå till betalning” 

kommer du  till betalningsmetoder.  

Välj den metod som passar dig bäst och välj betala. 

 

Vill ditt barn inte fortsätta väljer ni längst upp ”jag ska inte vara med” och 

då stryks ditt barn från gruppen och fakturan makuleras direkt.  

 

 

 

 

 

MEDLEMSAPPAR 

För spelare och föräldrar finns en app som heter SportAdmin MedlemsApp 

och finns att ladda ner i App Store och Google Play 

 

 

När man loggat in på appen hittar man under menyn 

nyheter, kalender, utskick, avgifter mm. 

All information samlat i en app för att underlätta för er föräldrar.  

 

Här hittar man även sitt medlemskort som blir synligt  

efter att man betalt in sin medlemsavgift.  

 

 

 

HEMSIDA 

För mer information om Nässjö FF besök gärna vår hemsida www.nff.nu 

På hemsidan har alla var sin lagsida där du kan hitta mer riktad information om just ditt lag. 

 

http://www.nff.nu/

