
 
 

Hej! 
I höst är det dags för en ny lärorik och rolig termin på Zwing it.  

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen tillbaka till oss då! 
Du anmäler dig och betalar ditt medlemskap och dina klasser via vår hemsida: 

www.zwingit.se 
 

Den 8 juni 2018 kl. 09:00 öppnar anmälan för dig som gått en klass under våren. 
Då kan du gå in och anmäla dig till den klass/klasser du gått i vår och samtidigt betala dina 

avgifter med kortbetalning via vår hemsida. 
 

Den 12 juni 2018 kl. 09:00 öppnar vi alla platser i alla grupper för vårens elever. 
Då kan du anmäla dig till nya klasser. Det innebär alltså att om du då inte säkrat din plats i din 

grupp så riskerar du att mista platsen till en annan medlem. 
 

Den 14 juni 2018 kl. 09:00 öppnar anmälan för allmänheten. 
Det innebär alltså att om du då inte säkrat en plats så riskerar du att mista den. 

 

Gilla gärna vår sida på Facebook så påminner vi dig när det är dags att anmäla sig och starta 
igen till hösten!  

 
Vi startar höstterminen v 35 2018. 

 
Om du har några frågor så når du oss via mail på info@zwingit.se. 

 
Så här gör du som redan är medlem hos oss för att logga in och anmäla dig: 

• Logga in via vår hemsida www.zwingit.se (uppe i högra hörnet) med din mailadress. Om du är 
osäker på vilken mailadress du registrerat hos oss så maila oss så hjälper vi dig. Det är viktigt 
att du inte skapar en ny medlem utan kommer in på ditt befintliga konto.  
 

• När du angett din mailadress får du en engångskod skickad till dig via mail från Sportadmin. 
Använd koden för att logga in. Du är nu inne på din sida och kan uppdatera din 
kontaktinformation. Det är viktigt att du registrerar kontaktuppgifter (telefonnummer och 
mailadress) i elevrutorna, även om eleven är ung. Det är telefonnumret du registrerar där som 
t ex används när vi skickar ut sms om vi behöver nå er. 
 

• Nu kan du gå vidare till Anmälan, Boka här på hemsidan. Du kommer att behöva logga in igen 
med din mailadress och få en ny engångskod skickad till dig för att kunna anmäla dig/ditt 
barn. När du kommit in på anmälningssidan väljer du grupp och betalar för klassen med 
kortbetalning. Klart! Om du vill bli påmind om höststarten och hänga med på våra äventyr så 
gilla vår sida på facebook. Du hittar oss under Zwing it dans- och musikskola. 

 

Ha en riktigt skön sommar och hoppas vi ses på Zwing it-dagen! 
Zwing it’s styrelse 

 

 
 


