
Velkommen til Ladelund Rideklub.

Vi er rigtig glade for at kunne byde dig velkommen i klubben.

Som ny i en klub kan der ofte være noget man ikke ved, og der kan opstå spørgsmål. Derfor er du
selvfølgelig  altid  velkommen  til  at  spørge,  enten  din  ridelærer,  vores  daglige  leder  eller  et
bestyrelsesmedlem. 
Kontakt os gerne på rideskolen, send os en mail eller ring til os, alle oplysninger kan findes på vores
hjemmeside.  

Vi har i rideklubben et betalingssystem, hvor du selv skal oprette dig i et klubsystem. 
Du skal efter oprettelsen af din profil i systemet, tilmelde dig et hold, samt angive oplysninger vedr.
dit betalingskort, således at rideklubben den 1. i hver måned trækker det fakturerede beløb. 
Du modtager  en faktura på mail,  ligesom der sendes besked pr.  mail  og SMS ca.  10 dage før
trækningen. Systemet bruger NETS-betaling, som er helt og aldeles sikkert for dig som bruger.

Der  vil  månedligt  tillægges  et  administrationsgebyr  på  5  kr.  Dette  gebyr  dækker  bl.a.  de
omkostninger, der er forbundet med SMS- og betalingsomkostninger ved klubsystemet.

ALLE SKAL oprette sig i klubsystemet. 
Vil du støtte en aktiv klub, som sætter fællesskab højt, så kan du blive passiv medlem for kun
200 kr. om året.
Der kræves et årligt medlemskontingent (junior 350 kr. og senior 450 kr.), hvis du går til ridning,
hvis du bruger vores faciliteter (kræver facilitetskort), rider på din egen pony/hest som er opstaldet,
eller rider/låner en pony/hest og rider. 
Hvis du skal betale opstaldningen af en pony/hest, så skal du også oprettes i det nye klubssystem,
samt angive oplysninger vedr. dit betalingskort,  men du skal samtidig være sikker på at en evt.
rytter til din pony/hest er oprettet i vores klubsystem.

Der er vedlagt en guide til oprettelse. Såfremt der er komplikationer ved tilmelding, bedes man rette
henvendelse til klubbens kasserer eller forretningsfører, som vil hjælpe efter bedste evne. Dette kan
ske både telefonisk og pr. mail – dog gør vi opmærksom på, telefontid er efter arbejdstid.

Vini Hansen
Tlf. 40356362
Mail: vini@ladelundrideklub.dk

Med venlig hilsen

Ladelund Rideklub
Bestyrelsen

mailto:vini@ladelundrideklub.dk


GUIDE TIL AT OPRETTE DIG I KLUBSYSTEM HOS LADELUND RIDEKLUB!

Gå til http://www.ladelundrideklub.klub-modul.dk/

Tryk på ”Opret profil” nederst til venstre og opret din profil.

Når du har fuldført oprettelsen af din profil, klikker du på ”HOLDTILMELDING” i menuen.

Klik på ”Medlemsregistrering” – dette gebyr er 1 kr.

Du kommer nu til en side, hvor du kan se et hold – Ladelund Rideklub/Ridehal. Klik på REG 0001
i denne rubrik (der er kun det ene hold, og alle skal tilmelde sig dette hold).

Nu vil du komme til en side, hvor det fremgår, at du er ved at tilmelde dig. Der er et ”bemærk”-felt,
du skal skrive i. Her skriver du f.eks. opstaldning, undervisning, halvpart eller facilitetskort. Måske
har du flere ting, så skriver du bare opstaldning + undervisning eller hvad der nu er gældende for
dig.
Når feltet er udfyldt korrekt, sætter du flueben i ”Jeg accepterer betingelserne”, hvorefter du går
videre til vilkår for betaling ved at klikke på det store felt ”Betal her”.

Når du har læst og accepteret  den information,  der står på siden, trykker du på ”Jeg accepterer
hermed og går til betaling”, hvor du indtaster dine kortoplysninger, hvorfra dine trækninger vil ske
den 1. i hver måned – med undtagelse af 1. juli, da der er sommerferie i juli måned.

Du har  nu oprettet  dig i  vores klubssystem,  og vil  fremover  modtage  faktura på mail,  og dine
trækninger kører automatisk.
Husk at du får en SMS samt en mail 10 dage før trækningen, således at du kan nå at henvende dig
til klubbens forretningsfører, hvis der er noget, der ikke stemmer 

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

