Tilmelding til kontingent og hold
– SBK hovedklub og SBK Ungdomsafdeling.

Opret personoplysninger – hvis det er et barn er det barnets
oplysninger, suppler med forældre mobil og email.

Indmeldelse i klub og tilmelding til hold sker ved følgende trin:
Indmeldelse i klubben:
1. Oprettelse af profil
2. Indmeldelse med kontingent

Tilmelding til aktiviteter (Hold, Udstyrsleje og/eller Events)
3. Tilmelding til hold
4. Evt. leje af udstyr
5. Tilmelding til Events
Oprettelse af profil:
Find siden www.s-b-k.dk.
Klik på ”BLIV MEDLEM”

Klik på ”BLIV MEDLEM”

Åben siden www.s-b-k.dk igen
Login med den nye bruger profil for personen (Valgt brugernavn og
Password) (

Korrekt epersonoplysninger kan kontrolleres under ”RET PROFIL”

Indmeldelse med kontingent
- for alle aktive medlemmer af klubben

Der fremkommer nu 5 kontingentmuligheder:
1.
2.
3.
4.
5.

”Aktiv Junior” UDEN forældre som medlem
”Aktiv Voksen”
”Aktiv Junior” MED forældre som medlem (samme adresse)
”Aktiv samboende partner” til medlem (samme adresse)
”Passivt medlem”
Vælg det relevante medlemskab og klik ”Tilmeld”

Klik på ”KONTINGENT” i Menubjælken
Klik på ”Kontingenter”
Klik på ”Tilmeld” under holdvejledningen for Kontingenter

Kontroller at kontingenttypen og personen du tilmelder er
korrekte.
Marker ”Jeg acceptere betingelser”
Vælg ”Gå til betaling” og gennemfør

’

Tilmelding til hold (sejlaktiv, surfaktiv, SUPaktiv, kapsejlads mm.)
Hvis du ønsker at deltage på et fast hold skal ud over kontingent tilmelde
dig holdet.
Login som personen, der skal tilmeldes, fx dit barn.
Klik ”KONTINGENT” i Menubjælke
Vælg det ønskede hold
Klik ”Tilmeld”

Klik ”Tilmeld”
Udfyld navn på evt. forældre, alder på barn og email.
Marker ”Jeg acceptere betingelser”
Vælg ”Gå til betaling” og gennemfør (OBS flere hold er betalingsfri)

Tilmelding til leje af udstyr (sejljolle, surfudstyr)
- lån af SUP grej er ved deltagelse i de faste træningsaftner inkluderet
i medlemskab
Hvis du ønsker at låne klubbens udstyr til træningsaftenerne skal du
udover kontingent betale udstyrsleje (optimistjolle, TERA jolle, FEVA jolle
(pr. sejler), surfudstyr).
Login som personen, der skal låne udstyr, fx dit barn.
Klik ”KONTINGENT” i Menubjælke
Vælg det ønskede type udstyr (hold)
Klik ”Tilmeld”

Tilmelding til Events fx ”Begynder sejler”, Begynder surfer”
- Events kan tilmeldes uden klubkontingent, men kræver Profil
oprettelse så kontakt oplysninger findes for kommunikation.
- Events er hold /arrangementer, der løber over en periode
Opret Profil, hvis dette endnu ikke er gjort
Login som personen, der skal deltage i en Event, fx dit barn.
Klik ”Event” i Sidemenuen til venstre
Vælg det ønskede Event (hold)
Klik ”Tilmeld”

