
Vejledning:

Det er nødvendigt med en adgangskode til Conventus for at gennemføre betalingen af 
kontingentet til Hobro Skiklub. Vejledningen indeholder de nødvendige trin for, at du 
får tilsendt denne, og koden kan efterfølgende frit ændres af dig, dersom du ønsker 
dette.

Vær opmærksom på, at kontingentet i det sidste vindu står til 0,00 DKK uanset 
gruppe. Dette er af tekniske årsager, da tilmelding til abonnement gennemføres i to 
trin inde i Conventus. Beløbet trækkes ikke med det samme fra din konto, men 
indenfor det kommende døgn.
 
Familien i dette eksempel består af tre personer:

1 voksen (Navn1)
2 børn (Navn2 og Navn3), hvoraf det ene er i gruppen 0-5 år.

Følg dette link til hjemmesiden og tilmelding:
www.hobroskiklub.dk

1. Tryk glemt adgangskode i medlemslogin. Conventus åbner op i et nyt vindue.

2. Indtast din mail-adresse, tryk ”Send”. 

3. Du får tilsendt en adgangskode pr. e-mail. 
    Hvis adressen ikke er korrekt, vil du få besked på dette!

4. Du har nu modtaget dit password i en separat mail. Vi skal nu ind på 
www.hobroskiklub.dk igen, og gennemføre selve kontingentbetalingen.

    Vælg ønsket abonnement:



5. Indsæt din e-mailadresse og den tilsendte adgangskode, derefter ”Login”:

6. Vælg den profil, der skal tilmeldes i denne gruppe. (Navn1 i vores eksempel - i 
gruppen 26+)
Hvis der kun er ét registreret medlem med denne mail-adresse, vil det kun være et 
navn i listen.



7. Medlemmets oplysninger fremkommer. Det skal IKKE ændres på navn. 
Klik på ”Næste”.

8. Læs og accepter handelsbetingelser, tryk på ”Næste”.



9.  Indtast kortoplysninger, og tryk på ”Gennemfør betaling”

10. Betaling er nu gennemført for dette medlem. 
Kvitteringsmail sendes til din e-mailadresse.

11. Gentag punkt 4-10 for eventuelle resterende medlemmer på samme e-mail- 
adresse. Husk også at gøre dette for børn, der er gratis! Der trækkes selvfølgelig 
ikke noget for denne gruppe. Det er kun nødvendigt for, at vi har registreret 
barnet i gruppen,

Gå til betalingssiden tryk her.

Vi håber naturligvis på dit fortsatte medlemskab af Hobro Skiklub - Ski for alle hele året.

De bedste skihilsner

Bestyrelsen for Hobro Skiklub


