VEJLEDNING FOR NYE MEDLEMMER
Hvis du ønsker at blive medlem af Nærum Tennisklub, skal du via www.naerumtennis.dk oprette dig selv
som medlem og betale kontingent og eventuel træning samme sted.
Kontingentet for seniorer (over 18 år), for juniorer (til og med 18 år) og for passive medlemmer oplyses på
hjemmesiden. Der gives rabat på 50 % til den 2. og de følgende juniorer i samme husstand. Sæsonen løber
fra klubbens Standerhejsning, som normalt finder sted den sidste lørdag i april, til Standernedtagningen i
midten af september. Der vil dog stadig være net på banerne og mulighed for at spille, så længe vejret
tillader. Klubhuset og badefaciliteter er dog ikke tilgængelige efter medio september.
Nedenstående manual vil guide dig igennem systemet.
Hvis der skulle opstå problemer, bedes du kontakte et bestyrelsesmedlem, som vil hjælpe dig med
registrering og betaling af medlemskab.
Hvordan registrerer jeg mig som medlem:
1) Gå ind på Nærum Tennisklubs hjemmeside www.naerumtennis.dk
2) Klik på MEDLEMSKAB og OPRET DIG i menuen
3) Udfyld alle tomme felter med dine personlige oplysninger og kode og tryk GODKEND OPRETTELSE.
Husk at udfylde bogstavfeltet TEKST I BOKSEN nederst på siden.
Du er nu oprettet som bruger. Vær opmærksom på det medlemsnummer, du får tildelt.
BETALING AF KONTINGENT OG TRÆNING
1) Medlemsnummeret og den adgangskode, du valgte ved registreringen, skal du bruge, når du
fremover skal logge dig på siden. Ved at klikke på DINE OPLYSNINGER kan du ændre dine
medlemsoplysninger, fx hvis du får ny e-mail. Du kan også her finde oplysninger om dit
medlemskab, dine bookinger og nyhedsmails.
2) Klik på KLIPPEKORT/MEDLEMSSKABER og dernæst på perioden (med blåt) ud for det valgte
medlemskab: Seniorer (over 18 år), juniorer (til og med 18 år) eller passive.
3) Læg ”din vare” i indkøbskurv og gå VIDERE TIL BETALING
4) Klik på START BETALING
5) Udfyld Dankort kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre og klik START BETALING.
Du er nu registreret som medlem af Nærum Tennisklub og kan gå i gang med at booke baner.

