AaB Ishockey
INFORMATION OM NYT MEDLEMSSYSTEM
Som det sikkert er de fleste bekendt, har vi den seneste tid arbejdet med at indføre et nyt
medlemsregistreringssystem til vore medlemmer. Dette er nu klart til brug 
I forbindelse med betaling af kontingent skal ALLE medlemmer – både aktive og passive – først
registreres i systemet. Herefter skal man tilmeldes det hold, man hører til og kontingentet betales.
Registrering sker kun en gang pr. medlem. Ved næste sæson anvender man den samme profil igen ved
tilmelding og betaling.
Er man i tvivl, om hvilket hold man hører til på, bedes man kontakte træner eller holdleder for holdet for
afklaring.
Frist for tilmelding og betaling – 23. august 2015

VEJLEDNING TIL REGISTRERING
1. Gå på klubbens hjemmeside www.aab-is.dk
2. Klik på fanen ”KONTINGENT”
3. Klik på ”NYT MEDLEM”
4. Indtast alle oplysninger på den enkelte spiller. Er der flere personer i samme familie, anvendes
samme e-mailadresse.
5. Tryk ”TILMELD”
6. Du får nu en mail tilsendt, at du er tilmeldt systemet. Mailen indeholder et brugernavn og en
adgangskode.
VEJLEDNING TIL SØSKENDERABAT
Er der flere søskende under 18 år i samme familie kan de yngste opnå søskenderabat. Bemærk, at
søskenderabat ikke kan opnås, hvis de ældre søskende har status som ”spiller på kontrakt eller
ungdomsaftale”
1. Klik på ”SØSKENDERABAT”
2. Tast brugernavn og adgangskode. Hvis I er flere medlemmer i familien skal I vælge, hvilken spiller
det drejer sig om.
3. Sæt flueben i ”accepter handelsbetingelser”
4. Tryk ”TILMELD”
5. Dit barn er nu tilmeldt gruppen søskenderabat og opnår rabat ved tilmelding på sit hold.
VEJLEDNING TILMELDING HOLD
1. Klik på det hold, du eller dit barn hører til – eks. U7
2. Tast brugernavn og adgangskode. Hvis I er flere medlemmer i familien skal I vælge hvilken spiller
det drejer sig om.
3. Sæt flueben i ”accepter betalingsbetingelser”
4. Tryk ”TILMELD”
5. Vælg hvilken form for betalingskort du ønsker at benytte
6. Indtast dine betalingsoplysninger og godkend betaling.
7. Du eller dit barn er nu tilmeldt på det ønskede hold og du har betalt dit kontingent.

Ved spørgsmål til tilmelding eller betaling kontaktes klubbens kasserer Trine Iversen på tlf. 51243959
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