
1

Til medlemmerne i HOG-Fodbold 11.08.2010

Som du måske har bemærket har HOG introduceret en ny hjemmeside på HOG-Hinnerup.dk. Et

nyt smart design og en masse muligheder på siderne skal gøre det endnu mere spændende at

være medlem af HOG.

I tilknytning til denne nye hjemmeside findes et nyt online medlemsregistrerings- og

betalingssystem, således at vi alle fremadrettet kan sidde i sofaen og sørge for tilmelding og

betaling af kontingent. Systemet er således en betydelig administrativ lettelse for kasserer og

andre, som deltager i håndteringen af grundlaget for foreningens aktiviteter, nemlig jeres

kontingentbetaling.

For at kunne anvende KlubModul, som systemet hedder, skal alle

medlemmer registrere sig. Du skal oprette en profil ved at klikke på "Bliv

medlem" på Fodbold´s forside – vælges øverst i skærmbliiedet. Indskriv

dine data i de angivne felter, og husk alle oplysninger.

Har du allerede et log-in til en af de andre afdelinger i HOG, behøver du

ikke oprette dig igen - du logger ind med samme brugernavn og kodeord

derved er profilen også tilgængelig i HOG Fodbold.

Du er herefter klar til at tilmelde dig dit hold og klare betalingen af kontingent i samme omgang,

idet dit DanKort kan anvendes. Flere personer kan sagtens oprette sig med samme mailadresse og

kodeord, men hver person skal have sin eget brugernavn.

Nu kan du logge dig ind og melde dig til de hold og events du ønsker.

Holdtilmelding

Ved betaling bliver du medlem i HOG i den afdeling du bruger dit login.

 Gå ind på www.HOG-Hinnerup.dk

 Gå til ”Fodbold”

 Log dig ind med dit eget eller dit barns brugernavn og password

 Vælg ”Holdtilmelding” i menuen i venstre side af skærmbilledet

 Find og vælg det hold, hvor du ønsker at tilmelde dig eller dit barn

 Følg herefter instruktionerne på skærmen, og afslut efter betaling

Du eller dit barn har nu betalt kontingent, og er dermed tilmeldt det ønskede hold.

God fornøjelse på banerne!

Med venlig hilsen

HOG Fodbold


