Guide til oprettelse af profil i det nye medlemssystem
Åbn en browser (helst Google Chrome) og søg efter hvr-rideklub.dk

Oprettelse af profil
Klik på ”Opret profil”

Indtast dine data og tryk ”Opret profil”

Hvis du ikke automatisk bliver logget ind, så klik på ”Login”, så vil dette billede vil kommer frem:

Når du er logget ind vil ”Login” ændre sig til ”Mit kontor”. Her kan du rette dine data, tilføje profilbillede, tilmelde
betalingskort og se dine tilmeldinger til ridehold og events (events kan fx. være stævner og andre arrangementer).
Når du er logget ind, vil din landingsside se sådan ud:

Inden du kan melde dig til undervisning på ridehold, ER DET MEGET VIGTIGT, at du registrerer et gyldigt
betalingskort (Dankort, VisaDankort eller MasterCard) til fremtidige betalinger:
Fra din landingsside vælger du “Økonomi” – klik derefter på “Opdater betalings oplysninger” (undskyld den
forkerte orddeling):

Tilmeling på ridehold eller venteliste
Klik nu på ”Tilmelding” og vælg derefter ”Ridehold”

Hvis du allerede går på et ridehold, skal du tilmelde dig ”Tilmelding af eksisterende rytter på holdundervisning”.
Hvis du står på venteliste til et eller flere ridehold skal du tilmelde dig ”Tilmelding til venteliste”

Bestyrelsen/RSU vil herefter manuelt sørge for, at du bliver registeret på det/de hold og/eller venteliste(r), du står
på i dag. På denne måde kan vi sikre os at alle kommer på de rigtige hold og at ancienniteten på ventelisterne
bliver overholdt.

Frist
Du skal have tilmeldt dig OG registreret et gyldigt betalingskort SENEST d. 31/7. Hvis du ikke har registeret dig
inden denne dato, kan du miste din plads på dit ridehold og pladsen kan blive givet til en på ventelisten.
Står du på en venteliste, vil din plads blive annulleret og du mister din anciennitet.
Lykkedes det? Eller var der noget, der drillede? Eller har du spørgsmål? Så kontakt endelig supporten på
support@hvr-rideklub.dk, så vil vi hjælpe dig så godt vi kan!

