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Nyt om indmeldelse i HMH og betaling af kontingent 

 

HMH har indført en nyt web-baseret administrationssystem, til registrering af medlemmer, bestyrelse, 

trænere/holdledere, hold og træningstider. 

Klubmodul er samtidigt et effektivt værktøj, hvor trænerne hurtigt og effektivt kan sende beskedder til 

spillerne, enten via e-mail eller sms. 

Samtidig indføres der betaling af kontingent ved hjælp af dankort/visakort. 

Alle medlemmer skal derfor sørge for at oprette sig i systemet via Internettet på adressen 

www.hmhhaandbold.klub-modul.dk. 

 

 

 

Vejledning 
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Oprettelse som medlem af HMH 

Start med at indtaste adressen: www.hmhhaandbold.klub-modul.dk i din internetbrowser. 

Klik på opret profil i venstre side nederst. 

 

Når du har indtastet alle de ønskede oplysninger, skal du trykke på knappen Opret profil. 

Du vil i løbet at få minutter modtage en e-mail med bekræftelse på din oprettelse. 

Herefter kan du gå ind på klubmodul og tilmelde dig/dit barn til et bestemt hold. 

  

http://www.hmhhaandbold.klub-modul.dk/
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Klik på HOLDTILMELDING i den øverste menu. 

 

Klik på det hold du skal tilmelde dig/dit barn på: 
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Klik på prisen  (560,-): 

 

Her kan du indtaste en besked angående tilmeldingen og derefter klikke for at betale via Dankort/Visakort. 

Hvis du tilmelder på et børnehold, er der mujlighed for at indtaste forældrenavn. 

Det anførte kontingent er halvårligt, og kontingent for det næste halvår vil automatisk blive trukket på din 

konto den 1/2 2014. 5 dage før næste kontingent trækkes, vil du modtage en sms/e-mail med besked om, 

at beløbet trækkes på din konto. 

Når du vælger hold, kan du blive mødt med beskedden; Din alder passer ikke til dette hold. Kontroller at 

du har indtastet den rigtige fødselsdato i din profil. Hvis den er korrekt, så vælg et andet hold, hvor alderen 

passer. 

Skulle du opleve probelemer med oprettelse af prifil, betaling af kontingent eller brug af siden i øvrigt, så er 

du velkommen til at sende en e-mail til per.budek@hmhhaandbold.dk, med en beskrivelse af problemet, så 

vil jeg forsøge at hjælpe dig. 

mailto:per.budek@hmhhaandbold.dk

