Kære medlem
For at kunne være medlem i Bokseklubben AIK Roskilde, skal du have en profil i vores
medlemssystem. Det får du ved at gå ind på www.aikroskilde.klub-modul.dk.
Forsiden ser sådan ud:

Klik på ”Tilmelding” i øverste venstre hjørne. Når du gør det, kan du kun vælge
”Medlemskontingent”, så klik på den. Når du gør det, kommer du ind på nedenstående
billede:

Klik på den grønne boks ”Tilmeld”, og du kommer til følgende billede, hvor du enten kan
logge ind hvis du allerede har en profil, eller oprette en profil, hvis du ikke har:

Klik på ”Opret profil”, hvis du ikke har en i forvejen. Når du gør det, kommer du ind på
følgende:

Alt markeret med rødt skal udfyldes. Når du har udfyldt det hele på siden, ser det ud som
nedenstående:

Klik på ”Opret profil” (det er også muligt at oprette profil og tilføje familiemedlem hvis det
ønskes). Når du har klikket på ”Opret profil”, kommer du ind på følgende:

Her skal du sætte kryds i ”Jeg accepterer betingelserne” inden du bliver sendt videre til
betalingsbilledet, som ser sådan her ud:

Her kan du se nyttige informationer vedr. betaling, og udmeldelse. Udmeldelse skal ske
ved henvendelse til kassereren på kasserer@aikroskilde.dk.
Klik på ”Betal her”, for at færdiggøre indmeldelsen. Betalingssiden ser sådan her ud:

Når du har indtastet dine betalingsoplysninger, tryk på ”Gem kortoplysninger”.
Du skal betale med dit kreditkort, har du ikke et, kan du betale via bank eller kontant.
Vi vil ikke længere anvende girokort eller betalingsservice. Det betyder at dit kontingent
fremover bliver trukket på dit kreditkort hver d. 1. i måneden.
AIK Roskilde trækker lister over dem der betaler og ikke betaler, og sender rykkere ud. Når
du har gennemført betalingen, skal du aktivere booking-delen i dit Medlemskontingent, så
du kan booke dig ind til træningerne. Se særskilt vejledning for aktivering af booking.

