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Dette er en kort guide til hvordan man betaler sit kontingent og eventuelt tilmelder sig andre 

begivenheder i klubregi (håndboldskole, afslutning, hjælp til Hauge Marked osv.). 

Har du problemer eller spørgsmål til tilmeldingen så er du velkommen til at kontakte: 

Lene Bech (Kasserer) 

T: 86 88 84 88 

M: lene.bech@mail.dk 

 

 Til betalingen kan du bruge Dankort, Visa, MasterCard, Visa Electron eller MasterCard 

Debit 

  
 

 Website: http://hugf.klubmodul.dk 

 

 Vi benytter betalingssystemet der tilhører Hauge Ungdoms- og Gymnastik Forening som 

udgør den enepart af sammenslutning HT87. Den anden part er Thorning Idræts Forening 

 

 Man kan oprette flere brugere under samme e-mail adresse, men hver bruger skal have 

deres eget brugernavn 

 

  

mailto:lene.bech@mail.dk
http://hugf.klubmodul.dk/
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Er du oprettet i klubmodul kan du springe dette kapitel over. Er du ikke skal du gøre følgende.  

1.  Klik på ”Opret Profil  

 
2. Udfyld den nødvendige information i skemaet og klik ’Opret profil’ nederst på siden. 

Husk!!! At du kan bruge samme e-mail adresse til flere forskellige brugere. 
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1. Indtast dit brugernavn og password og klik ’Login her’ 

 

 

2. Når du er logget ind vil du se at login boksen ser nogenlunde sådan ud 

 
3. I øverste menu-bar klikker du på ’Holdtilmelding’ som giver dig adgang til at tilmelde 

vedkommende på et af holdene. Skal der tilmeldes et arrangement som håndboldafslutning 

eller håndboldskole skal du vælge ’Event’ 
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4. Under ’Holdtilmelding’ vælger du det hold som passer på den pågældende spiller. 

Eksemplet her er U8. 

 
 

5. Under hvert hold ses de pågældende trænere, pris, samt tid og sted. Klik på prisen 
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6. Vælg om du vil betale et engangsbeløb for hele sæsonen, eller en rate for hver 

halvesæson.  

Bemærk!!! Opkrævningen af 2. rate vil ske automatisk. Hvis ikke du ønsker dette så skal 

dette frameldes. Du modtager en e-mail når 2. rate skal betales.  

 
 

7. Inden du går til betaling skal du bekræfte at det er det rigtige hold du tilmelder 

vedkommende til.  

Er alt ok så klik ’Jeg accepterer betingelserne’ og herefter ’Klik her for at betale’ 
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8. Tjek at beløbet stemmer og vælg ’jeg accepterer betingelserne’ og hernæst det kort du 

ønsker at betale med 

 

 

9. Herefter vil du blive omstillet Dibs’ hjemmeside som vil gennemfører betalingen. 
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10. Er alt gået som det skulle vil du få en kvittering på skærmen og en tilsendt din e-mail 

 

 


