
Vejledning til oprettelse på nyt betalingssystem. 
 

Pr 1/11 overgår vi til nyt betalingssystem, Klubmodul. Førhen har I fået regninger via 

NETS (PBS) og kunne betale disse over netbank eller girokort. 

Nu skal I betale via jeres dankort. 

 

# I skal oprette jer på Aalestrup Rideklubs hjemmeside, den grønne bjælke øverst i 

højre hjørne, ”OPRET PROFIL”. Her bliver der bedt om alm. info, adresse og lign. 

Husk at I skal oprette i barnets navn og ikke jeres eget. 

 

# Når I har lavet profilen, skal I finde boksen med ”BLIV MEDLEM AF KLUBBEN” 

– den er nederst på klubbens hjemmeside i højre side. Her skal I først tilmelde jer 

KONTINGENT.  Her skulle I meget gerne komme i den rigtige aldersgruppe med det 

samme. Det vil sige, har I udfyldt profilen korrekt, finder den selv jeres kontingent. 

Vores kontingent er aldersbestemt. Medlemmer under 18 år skal betale 250 kr. og 

over 18 år 300 kr. 

Klik på Kontingent prisen (på selve tallet), og I bliver sendt videre til betaling. Her 

skal I vinge ACCEPTERE BETINGELSERNE af, og I bliver sendt til betalingsdelen. 

 

# Når I har betalt kontingent, (hvilket er obligatorisk) skal I tilbage til forsiden. Evt. 

logge ind igen med brugernavn. Nu skal I til at melde jer til undervisning. 

Find jeres hold. Der er forskellige hold og forskellige undervisere. Vær sikker på, at I 

vælger det rigtige hold, tid og underviser. Herefter kommer I til betalingsdelen igen. 

 

Hvis I lejer elevhest af rideklubben, skal I også omkring leje af elevskole hest. Det 

vælger I og tilmelder, ligesom ved undervisningen. 

 

Hvis I har facilitetskort, skal I også tilmelde jer til det. 

 

Ved tilmeldinger til de forskellige dele, står der, hvor meget der trækkes på jeres 

dankort, hvornår der trækkes igen og hvor meget. 

 

# Nu skulle I gerne være tilmeldt. Fremtidige betalinger kører nu automatisk, og I får 

mail og sms om, at beløbet bliver trukket på jeres konto. 

 

# Til staldens brugere: Hvis I ikke modtager undervisning, skal I tilmelde kontingent 

og facilitetskort. Har I flere bokse, skal I tilmelde facilitetskort gange det antal I har 

bokse. 

 

Hver måned får I en mail om, hvor meget der bliver trukket på jeres konto.  Ønsker I 

at udmelde jer, skal I sende en mail til kassereren, som herefter vil udmelde jer. 

Husk at der er en måneds opsigelse. Sender I ikke en mail, bliver der ved med at blive 

trukket på jeres konto. Det er altid eget ansvar at få meldt fra skriftligt. 

 


