September 2019

Indmeldelse i Uggerhalne Sportsrideklub
Alle ydelser betales til USR over KlubModul med dit Betalingskort (Visa/Dankort/ andet kort).
Dette gælder i både Årskontingent, holdundervisning og halvparter, køb af eneundervisning samt
tilmelding/betaling til arrangementer o.lign.

Således gør du:
Gå til vores hjemmeside for klubmodul:

http://www.uggerhalnesportsrideklub.klub-modul.dk/
(Se evt. fig. 1/billedet på næste side)
Klik i øverste venstre hjørne på ”Tilmelding” (1) og vælg ”Kontingent” (2)
Tryk på ”Opret profil”
Udfyld oplysninger om dig (eller dit barn) og følg vejledningen på skærmen.
Afslut med at taste ”Opret profil” på den grønne linje i bunden af skærmbilledet, og du føres til betaling af
medlemskontingent.
Gennemfør betaling.

Hvis du eller dit barn er elev på et af vores elevhold, får du oplyst et holdnummer, som du skal tilmelde
dig/jer.
Vælg Tilmelding, Dressur elevhold, find dit hold og tilmeld dig / gennemfør betaling.
Se fig. 2 vedr. Tilmelding hold.
Hvis du ikke har egen hest eller halvpart skal du betale for Leje af hest.
Vælg igen Tilmelding, Tilvalg elevhold, ”Tilvalg elevhold- leje”.
Gennemfør betaling.
Derefter trækkes beløbene automatisk hver den 1. i måneden – du adviseres om dette via mail / SMS.
Det er muligt at tilføje flere familiemedlemmer på den samme bruger.

Vi håber din tilmelding til KlubModul går let – men har du spørgsmål er du velkommen til at skrive eller
ringe til os:
Mail Anette: kasserer.usr@gmail.com eller Mail Heidi: heidigelardi@live.dk
Tlf Anette (efter 18.00) 22600913 eller Tlf. (efter 13.00) Heidi 50870917
De bedste hilsner
Bestyrelsen i Uggerhalne Sportsrideklub

FIG 1: Hjælp til oprettelse af profil / køb af kontingent.
1. Opret profil

2. Udfyld felterne:

3. Husk at acceptere Samtykkeerklæring!
Tast derefter ”Opret profil” – eller ”Opret og tilføj familiemedlem”

Gennemfør tilmelding OG betaling af kontingent.

HUSK:
Hvis du ikke har egen hest eller halvpart skal du betale for Leje af hest.
Vælg igen Tilmelding, Tilvalg elevhold, ”Tilvalg elevhold- leje”.
Gennemfør betaling.

FIG. 2: Hjælp til tilmelding på elevhold.

