HØJ Håndbold
Betaling af kontingent og Event - uden Dankort
Det er selvfølgelig fortsat muligt at spille håndbold i HØJ Håndbold og deltage i diverse
arrangementer, selvom man ikke er besiddelse af et dankort.
Det er dog langt det nemmeste og klart at foretrække, at man på sigt anskaffer sig et dankort.
Uden dankort deles den årlige kontingent ikke i 4 rater, idet hele den årlige kontinentsats skal
betales, før tilmeldingen til et hold kan ske.
Tilmelding til hold/indmeldelse i HØJ uden dankort
Følg nedenstående retningslinjer:
 Log dig ind på hjemmesiden
 Klik på Opret profil i venstre side (Klik gerne på menupunktet Opret Profil – for at få hjælp)
 Følg vejledningen og udfyld de krævede punkter
 Klik på Opret profil nederst i skærmbilledet
 Du modtager herefter en mail på, at du er oprettet
 Send en mail til kassereren cl@hojhaandbold.dk med navn, fødselsdato og hvilket hold der
ønskes tilmelding til
 Der modtages herefter en mail retur fra kassereren med besked om beløb og
kontonummer, hvortil kontingentbeløbet skal indbetales
 Når betalingen er registreret af kassereren, vil tilmeldingen til holdet bliver foretaget
 I forbindelse med sæsonskift vil der blive fremsendt en ny mail fra kassereren med besked
om indbetaling for den kommende sæson.
Tilmelding til en event i HØJ uden dankort
 Log dig ind på hjemmesiden
 Klik på Opret profil i venstre side (Klik gerne på menupunktet Opret Profil – for at få hjælp)
 Følg vejledningen og udfyld de krævede punkter
 Klik på Opret profil nederst i skærmbilledet
 Du modtager herefter en mail på, at du er oprettet
 Indbetal prisen for eventen på HØJ’s konto 3433 3439 129 220 med angivelse af navn og
fødselsdato samt hvad det er betaling for – send samtidig en mail til kassereren
cl@hojhaandbold.dk med samme oplysning
 Når betalingen er registreret af kassereren, vil tilmeldingen til eventen bliver foretaget

