VEJLEDNING TIL Voerladegård IF KLUBMODUL
Denne vejledning henvender sig til medlemmer i Voerladegård IF som vil tilmelde sig et hold.

Oprette en profil
Før du kan tilmelde dig et hold, så skal du oprette en profil.
Er der flere familiemedlemmer der skal tilmeldes skal de alle have en profil.
– børn kan oprettes under forældreprofilen som et familie login (du kan for dine børn blot
angive dit eget telefonnummer og e-mail).
Har du allerede en profil i Voerladegård IF kan du blot logge på med den i medlemssystemet
Når du er på Voerladegaardif.dk hjemmesiden kan du i menuen øverst oppe vælge LOG IND
for at oprette en profil eller logge ind

For at log ind med eksisterende brugernavn, indtastes det med password og herefter klikkes
der på log ind knappen

Har mam glemt sit password klikkes der på glemt password knappen

For at oprette en nye profil klikkes der på Opret profil knappen

Når du har klikket “Opret profil” indtaster du information omkring adresse, alder, e-mail,
telefon osv. Det er vigtigt at denne information er korrekt da den bl.a. bruges i forhold til at
sende information ud, eksempelvis vedrørende aflysninger m.m. – Men data bliver også brugt
til at lave de påkrævede opgørelser, af aldersindelte medlemsindberetninger, der er til
idrætssamvirkert og centralt foreningsregister. Herved har vi mulig for at få tilskud til alle
aktive under 18 år
For at tilføje familiemedlemmer trykkes der på den grønne ”tilføj familiemedlem”

Og for at afslutte ”tilføj familiemedlemmer” skal der trykkes ”Opret tilføje familiemedlemmer
og afslut”

Tilmelding til hold
Først skal du logge ind på voerladegaardif.dk siden, se ovenfor.
Herefter går du til TILMELDING

Under tilmelding kan man se de forskellige grupper vi udbyder hold i. F.eks. vil Udendørs
ungdomsfodbold holdene være under gruppen ”Udendørs fodbold Unge”.

Under gruppen ”Udendørs fodbold Unge” er der pt. 5 hold man kan melde sig til

Når du har fundet det rigtige hold, klikker du på “tilmeld” ud for holdet. og du kommer til selve
tilmeldingen.
Du kan ved tilmeldingen skrive en kommentar som trænere/bestyrelse efterfølgende kan se i
systemet.
Hvorfor er kontingentprisen en skæv pris? Klubmodul tager et gebyr for at administrere
betalingerne, dette er lagt oven i prisen.

Når du har accepteret betingelserne og klikket “Betal her” kommer du til betalingsvalg
Vælg din betalingstype ved at klikke på det kort du vil betale med, vær opmærksom på
transaktionsgebyret som NETS ligger oven i beløbet.
Når du har klikket på dit kort kommer du til betalingsvinduet hvor du skal indtaste dine kort
informationer:
Når du har udført din betaling, får du en e-mail om at du er tilmeldt.

Jeg modtager ikke emails sendt fra klubmodul
Det er vigtigt at du kigger i din spam folder / uønsket mail da vi har erfaret at nogle e-mails
havner der. – Finder du en e-mail i spam er det vigtigt at du markerer den som “ikke spam”
for at minimere risikoen for at fremtidige e-mails havner i spam.

