Kære nye medlem
Velkommen hos Ashihara Karate Frederiksberg. Vi er rigtigt glade for, at du har valgt at
træne sammen med os.
For at melde dig ind, skal du gå ind på https://ashiharafrederiksberg.klub-modul.dk/
Øverst i venstre hjørne finder du en knap, hvor der står TILMELDING.

Når du trykker på TILMELDING, kommer der en fane frem, hvor du kan vælge mellem
børn (8-9 år), junior (10-14 år), ungdom (15-25 år) og voksen (26 og opefter).
Det er vigtigt, at du melder dig ind i den rigtige gruppe, for det har betydning for, hvad du
skal betale i kontingent.
Tryk på den gruppe, du hører til, og du kommer ind til selve tilmeldingen.

Den ser sådan her ud. Tryk på Opret en profil.

Nu skal du udfylde alle dine kontaktinformationer og vælge et brugernavn (fx din
emailadresse) og et password.
Når du har udfyldt det hele og sat hak ved at acceptere samtykkeerklæringen, skal du
trykke på Opret profil nede i bunden.

Du er nu oprettet som medlem og mangler blot at betale.
Sæt kryds ved Jeg accepterer betingelserne og tryk på Betal her nede i bunden.

Her skal du igen sætte hak ved, at du accepterer betingelserne og så trykke på det
betalings- eller kreditkort, som du vil betale med.

Nu skal du indtaste dine kortoplysninger og sætte hak ved Gem mit kort.
Det er vigtigt, for så bliver du trukket for dit kontingent automatisk hver måned. Ellers skal
du ind manuelt og betale hver gang.
Du slutter af ved at trykke på Gem kortoplysninger.

TILLYKKE du er nu oﬃcielt medlem hos Ashihara Karate Frederiksberg. Vi håber, at du får
lige så meget glæde af det, som vi selv har fået.
Fremover kan du selv logge ind på Klubmodul og ændre dine oplysninger, hvis det er
nødvendigt.
Hvis du ikke allerede har gjort det, så vil vi også gerne opfordre dig til at melde dig ind i
vores Facebook-gruppe på https://www.facebook.com/groups/ashiharakarate/.
Her kan du frit stille spørgsmål til de andre medlemmer eller til trænerne, og det er også
her, du finder information om ændringer af træningstiderne, aflysninger, nye tiltag,
arrangementer, biografture efter træning m.m.
Hvis du har nogle spørgsmål om dit medlemsskab, eller hvis du vil sætte dit
medlemsskab i bero eller helt melde dig ud, så skal skrive til medlem@ashiharafrederiksberg.dk
Med venlig hilsen
Ashihara Karate Frederiksberg

