Info om tilmelding & betaling - Elevskolen hos Sdr. Hygum Rideklub
Alle tilmeldinger og betalinger skal ske via vores sikre og automatiske betalingssystem Klubmodul.
Du finder linket til Klubmodul via vores hjemmeside: www.hygumrideklub.dk/
Her skal du under menupunktet ’Mere’ følge linket ’Klubmodul’.
Når du er på Klubmodul-siden, skal du først oprette en profil med dine kontaktoplysninger.
Når du har oprettet en profil, kan du tilføje et familiemedlem sådan hele familien kan være samlet under én
profil.
Du finder alle klubbens kontingenter og tilmeldingstilbud hér.
Vi gør opmærksom på følgende:
*Betalingsgebyrer på op til 6 kr. kan forekomme ved hver tilmelding.
*Du vil modtage en besked 10 forinden der vil blive trukket på det tilmeldte betalingskort.
*Betaling og tilmelding virker ikke i alle webbrowsere. Vi anbefaler Chrome og Edge.

1. Først skal man tilmelde det korrekte medlemskab. Er man under 18 år tilmelder man sig
medlemskab for juniorer og er man over 18 år tilmelder man sig medlemskab for seniorer.
2. Derefter skal man tilmelde det korrekte facilitetskort. Er man under 18 år tilmelder man sig
facilitetskort for juniorer og er man over 18 år tilmelder man sig facilitetskort for seniorer.
2.1. Har man halvpart på elevhest skal man tilmeldes facilitetskort for partryttere.
2.2. Deltager man i holdundervisning på elevhest så behøves facilitetskort ikke.
2.3. Rider man undervisning på egen pony/hest skal man tilmeldes et alm. facilitetskort.
2.4. Skal man ride på trækkerhold hver anden lørdag, behøves facilitetskort ikke.
3. Rider man undervisning på elevhest tilmelder man sig det korrekte elevhold, som findes under
’Tilmeldinger’ på Klubmodul. Rider man i stedet spring/dressur undervisning på egen pony/hest,
skal man tilmeldes holdet, der er placeret; søndag i skemaet over hold. Holdet hedder Elevhold
EGEN PONY.
4. Skal man tilmelde sig halvpart på elevhest, kan man også finde denne under holdoversigt, der
findes under ’Tilmeldinger’ på Klubmodul. Inden man tilmelder sig halvpart på elevhest, skal man
først have indgået en skriftlig aftale med Sdr. Hygum Rideklub.
Har man spørgsmål eller mangler hjælp til tilmelding og betaling, er man altid velkommen til at kontakte
Annemette Pirchert på tlf. 27 57 06 09
Skriv gerne en SMS og du vil modtage svar hurtigst muligt.
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