
Tilmelding til et af Haderslev Svømmeklubs hold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå på svømmeklubbens 
hjemmeside -  
www.haderslevsvommeklub.dk  
 
Udfyld <Brugernavn> og 
<Password> med det du 
valgte, da du oprettede dig 
som bruger 
 
Tryk på <Login> 

Vælg menupunktet ”Tilmelding Hold” i 
barren foroven på hjemmesiden 



 

 

 

Her får du en oversigt over alle de kategorier/hold, klubben udbyder. 

Klik på det hold, du ønsker at tilmelde dig (i dette tilfælde 

”Motionssvømning Herrer” 

Her kan du læse om holdet og 
se ledige hold. 

Tryk på <Tilmeld – Se hold> 
for at komme ind til 
tilmeldingen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du læse yderligere 
informationer om det enkelte 
hold – se antal tilmeldte, pris 
mv. 
 

Tryk på <Tilmeld> for at blive 
tilmeldt holdet 

Vælg om du ønsker at betale 
hele kontingentet på én gang 
eller over 2 rater 

 



Acceptér betingelserne og tryk 
herefter <Gå til betaling> 

 

 

 

 

 

 

 

Vælg betalingsform (p.t. alene 

Dankort/VISA-Dankort), udfyld 

kortoplysninger og tryk på  

<Udfør betaling> 

Når registreringen og 

betalingsoplysningerne er gået 

igennem, modtager du en mail med 

bekræftelse på tilmelding til det valgte 

hold 



Hvis du ikke har mulighed for at betale med de korttyper vi kan modtage (p.t. 
Dankort/VISA-Dankort), kan du i stedet indbetale eller overføre pengene til vores 
konto i Frøs Sparekasse, Haderslev. 
Dette forudsætter dog, at du HAR oprettet dig som bruger på klubbens 
hjemmeside, inden du overfører pengene. 

Reg. nr.: 9737 Konto nr.: 0001519379. 

HUSK fornavn, efternavn og holdnummer, og husk at tekstfeltet til 

beløbsmodtageren kun kan indeholde 20 tegn,  
(der kan skrives flere, men det bliver kortet ned til 20 tegn) 
 
Når vi har registreret betalingen, vil vi tilmelde dig til holdet, hvorefter du modtager 
en mail med bekræftelse på tilmeldingen. 
Når du har modtaget mailen, er du registreret korrekt, og er velkommen til at deltage 
på holdet. 

 
Hvis du har spørgsmål vedrørende tilmelding eller betaling, er du velkommen til at 
kontakte os på mail: betaling@haderslevsvommeklub.dk  


