GUIDE TIL MEDLEMSKAB OG TILMELDING TIL
ELEVUNDERVISNINGEN

For at tilmelde sig selv, eller sit barn til
rideundervisningen hos Morsø Rideklub, skal man
oprette en profil via rideskolens hjemmeside:
https://www.morse-rideklub.dk
Man skal være 18+ for at oprette profilen
Som en hjælp har vi lavet en guide, hvor i kan følge
anvisningerne trin for trin.

1. Oprettelse af profil
1. Tryg på opret profil

2. Udfyld oplysninger og acceptere brugerbetingelser
og privatpolitik. Afslut med opret profil.

2. Oprettelse af familiemedlem
Hvis ens barn skal tilmeldes undervisningen, skal man gå ind på din profil og oprette et familiemedlem.
1. Når man logger ind skal man trykke 2. Derefter kommer man ind på ens
på Min profil, og derefter Gå til profil profil. Man trykker på opret
familiemedlem i bunden af vinduet

3. Udfyld oplysningerne og tryk på tilføj
familiemedlem.

3. Aktiv medlemskab
1. Når man har oprettet en profil, og
tilmeldt de familiemedlemmer som
skal tilmeldes til undervisningen,
trykker man på fanen Undervisning
og tilmelding til undervisning

2. Her kommer man ind på oversigten
over medlemskaber og ridehold.
Inden man kan tilmelde sig et ridehold,
skal man først tilmelde sig aktivt
medlemskab

3. Tilmeld aktivmedlemsskab: Gå til
tilmeldings oversigt → Acceptere
brugerbetingelser og gå til betaling
→ Udfyld kortnummer, udløbsdato
og CVV/CVD og tryk til sidst på opret
abonnement

4.Tilmelding til undervisning
1. Når man tilmelder sig selv eller
sit barn til undervisningen,
trykker man på fanen
Undervisning og tilmelding til
undervisning

2. Her kommer man ind på oversigten
over medlemskaber og ridehold.
Man scroller ned på siden indtil man
finder det elevhold, man har aftalt
med underviseren. Vælg Læs mere og
tilmeld

3. Forsæt → Acceptere
brugerbetingelser og gå til betaling
→ Udfyld kortnummer, udløbsdato
og CVV/CVD og tryk til sidst på opret
abonnement

6.Tilføjelse af familiemedlem til et ridehold
Det er vigtigt at det er det korrekte
familiemedlem som tilmeldes!
I bunden af tilmeldingssiden ses en gul
kasse som orienterer om hvilken profil
man er i gang med at tilmelde. Det er
vigtigt at det er den korrekte profil som er
valgt ved hver enkelt tilmelding.
Ved tilmelding af dit barn til et hold,, er
det vigtigt at fluebenet er markeret på
barnets profil.

6. Hjælp og vejledning

Hvis man har
problemer/spørgsmål til tilmelding
eller betaling, kan man kontakte
rideklubbens kasserer Susanne
Hovmøller på
tlf.: 20 26 58 46

