August 20201

Indmeldelse i Uggerhalne Sportsrideklub
Alle betalinger til USR foregår over KlubModul med dit Betalingskort (Visa/Dankort/ andet kort).
Dette gælder således Årskontingent, holdundervisning og halvparter, køb af eneundervisning samt
tilmelding/betaling til arrangementer o.lign.
Hvis du eller dit barn er elev på et af vores elevhold, får du oplyst et holdnummer, som du skal tilmelde
dig/jer.
Hvis du ikke har egen hest eller halvpart skal du desuden betale for Leje af hest.
Det er muligt at tilføje flere familiemedlemmer på den samme bruger.
Der findes også en APP til KlubModul, som du kan hente via App Store eller hvor du plejer at hente apps.
Vi håber din tilmelding til KlubModul går let – men har du spørgsmål er du velkommen til at skrive eller
ringe til os:
Mail kasserer (Anette Nyborg): kasserer.usr@gmail.com - tlf. 42905212
De bedste hilsner
Bestyrelsen i Uggerhalne Sportsrideklub

Således gør du:
Gå til vores hjemmeside for klubmodul:

http://www.uggerhalnesportsrideklub.klub-modul.dk/

Opret profil
Klik i øverste venstre hjørne på ”Tilmelding” og vælg ”Kontingent”, og derefter TILMELD.

Tryk på ”Opret en profil”

Udfyld felterne:

Husk at acceptere Samtykkeerklæring!
Tast derefter ”Opret profil”

Afslut med at taste ”Opret profil” på den grønne linje i bunden af skærmbilledet, og du føres til betaling af
medlemskontingent.
Gennemfør betaling og du har nu betalt kontingent for indeværende halvår (vi følger kalenderåret).

Tilmelding på elevhold.
Vælg Tilmelding, Dressur elevhold, og fremsøg det holdnummer, du har fået oplyst:

Vælg Tilmeld og gennemfør betaling.
Dette vil altid være betaling for indeværende måned.

Fortsættes…

Leje af hest/pony:
Hvis du ikke har egen hest eller halvpart skal du betale for Leje af hest.
Gør således:

Vælg Tilmeld og gennemfør betaling.

Fremover trækkes beløbene automatisk hver den 1. i måneden – du adviseres om dette via mail / SMS.
Sørg derfor for at opdatere kortoplysninger, når du får nyt betalingskort.
Udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til kassereren: kasserer.usr@gmail.com
Flyt af hold kan kun ske ved aftale med undervisningsansvarlig, Lise Knudsen.

