
Vejledning i tilmelding til Hold 



Prisen du kan se på det hold du tilmelder dig er 
pr. kvartal, fordi HØJ har delt kontingent-
betalingen i 4.  

De 4 betalinger forfalder 1.august, 1.november, 
1. februar og 1.april i lige store rater.  

 

Du kan læse om vores sikkerhed, opbevaring af 
data etc., inden du foretager betalingen, men 
tilmelding sker KUN ved hjælp af dankort. Er du i 
tvivl eller har du ikke et dankort, må du kontakte 
enten Kasserer Charlotte Lind eller Webmaster 
Jan Binau 



Når du melder dig ind i perioden vil du blive 
opkrævet fuld kvartalsbetaling for den periode 
du melder dig ind i og derefter blive opkrævet 
automatisk.  

Med overgang til 4 årlige betalinger, vil der 
fremover heller ikke blive foretaget modregning 
ved udmelding. 

Det er din pligt at framelde dig/eller dit barn 
holdet, således at du ikke bliver trukket igen ved 
næstkommende betalingsdato.  

Ved udmeldelse, kan der således maksimalt 
”tabes” 3 måneders prisen, for når du har 
frameldt ophører betalingen også.  

 



Når du går ind på hjemmesiden, logger du ind med din profil eller dit barns hvis du er 
forælder.. Når du er logget ind klikker du på Holdtilmelding.. Dette skal gentages for 
hvert barn du måtte have i klubben også selvom de tilhører samme årgang.  
 
Der vil være et hold repræsenteret af hvert køn og årgang – altså et U10 Drenge hold, 
et U10 pige hold og så fremdeles. (Her er der kun afbilledet et hold) Klik på den årgang 
du/dit barn skal spille i sæsonen. 

Sådan her gør du: 



Bemærk at træningstiderne kan 
være misvisende afhængig af 
hvornår du melder dig til. Tjek 
evt. under fanen ”Trænere og 
Tider”.  
Træner kan være angivet til 
”Afventer træner” – oversigt 
kan findes under Trænere og 
tider.  Træner oplysninger 
opdateres omkring 1. maj hvert 
år.  
Du skal klikke på Prisen for at 
tilmelde dig. Prisen er som 
tidligere nævnt for et kvartal.  
 
 



Betaling 

• Betalingen gennemføres ved at følge 
vejledningen 

• Vær opmærksom på at du ved Holdtilmelding, 
bliver bedt om at vælge medlemskab 
(ØHF/JGI) 

• Alle der er under 25 og bosiddende i Roskilde 
kommune vælger JGI 

• Alle andre skal vælge ØHF 



Skulle der være uoverensstemmelse mellem den tilmelding du forsøger og din eller dit 
barns alder – er der en indbygget ”stopklods”. Så må du forfra  
 
Er du i tvivl kan du altid kontakte Kasserer Charlotte Lind eller Webmaster Jan Binau.  

Er alt foregået rigtigt, er du eller dit barn nu tilmeldt. Det kan du se under din profil/ 
Mine tilmeldinger.  


