
Mindbody

• Innlogging i Mindbody via nettleser
– https://clients.mindbodyonline.com/classic/ws?studioid=437923&stype=-98

– Hvordan søke opp CFE

– Hvordan finne økter og booke seg inn, melde seg av

– Policy for påmelding/ avmelding

– Registrering på Open Gym pga Korona

– Medlemskap trekkes den 1. i måneden. Da MÅ det være 
penger på konto og korrekt betalingskort må være 
registrert.  NB! Betalingskort må endres innlogget via 
nettleser. Legger man inn i App vil det ikke fungere. 

https://clients.mindbodyonline.com/classic/ws?studioid=437923&stype=-98




Oppdatere personinfo



Oppdatere betalingsinfo



Booke seg på timer







Booke seg på timer

• Dersom du melder deg på timer, skal du møte opp. 

• Det er kun mulig å melde seg på 7 dager frem i tid. 
Men meld deg kun på timer du vet du kan delta på. Om 
alle skal sikre seg blir det fullt hele tiden.

• Dersom man mot formodning ikke kan delta skal man 
melde seg av i god tid, og senest  2 timer før. Dette slik 
at andre kan få plass. 

• Late Cancel og No Show kan medføre bot på kr 200. 
Dette brukes sjelden. Men om det blir et problem vil 
virkemidlet tas i bruk. 



Melde seg av timer



Melde seg av timer



Oppmøteoversikt
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Kjøpe Drop In time

• NB! Drop in er kun gyldig i 7 dager fra 
kjøpsdato. Kjøp derfor kun en og en Drop in. 

• Sjekk om det er ledig på timen du ønsker å 
komme på. Deretter kjøp Drop in i 
nettbutikken. 

• For å booke deg på timen må du sende e-post 
til info@crossfitelverum.no 



Mindbody App

• Innlogging i Mindbody app første gang

– Første gang, konto må synkroniseres

• Gå til innstillinger/setting og send verifikasjons e-post 
til deg selv. Trykk på link i e-post

• NB! Bruk samme e-postadresse som brukernavn og 
samme passord. Ellers oppretter du en duplikatkonto 
som ikke har medlemskap knyttet til seg







Førstegangsoppsett



Melde seg på timer



Melde seg av timer



Mindbody App

• Ved problemer med å booke seg på timer

– Synkroniser konto ved å sende verifikasjons e-post

– Logg av og på

– Oppdater App i Appstore/ Google Play o.l

– Avinstaller, og installer på nytt

– Logg inn via nettleser fra telefon, PC eller 
nettbrett


