Conventus – hvad gør jeg?
1: Jeg har modtaget en mail om at jeg er på venteliste, hvad gør jeg?
Du har modtaget mailen fordi vi har reserveret en plads til dig på det pågældende hold. Dette er fordi vi
synes du er en vigtig del af klubben og vi synes det er vigtigt andre ikke skal tage din plads.
Det du gør, er:
1. Gå til www.DHBK.dk
2. Brug Conventus boksen til højre på forsiden til at logge ind og betale kontingent (se billedet
nedenfor)

3. Når du har logget ind med den kode du tidligere har modtaget kommer der et billede frem, hvor
der står, at du er klar til at tilmelde dig hold. Her vælger du de hold du skal deltage på og betaler.
4. Giver dette problemer ringer du til Kevin Christiansen (Kasserer) på 22 89 28 63 eller på mail:
kasserer@dhbk.dk eller Kenneth Schmidt (Formand) på 28 34 12 13 eller på mail formand@dhbk.dk når du
sidder ved computeren så hjælper vi hinanden gennem det.

2: Jeg skal tilmelde mig et arrangement eller tilmelde mig som nyt
medlem i klubben, hvad gør jeg?
Du vil gerne være med til et af vores mange arrangementer eller du er nyt medlem og har fået en seddel
med hjem. På begge sedler står der at du skal tilmelde dig og betale via hjemmesiden.
Det du gør, er:
1. Gå til www.DHBK.dk
2. Find ”tilmeld dig her” på forsiden, indenfor enten ungdom, senior, eller motionist/veteran.

3. Vælg hvilket arrangement, eller årgang hvis du tilmelder dig kontingent, og følg anvisningen.
4. Giver dette problemer ringer du til Kevin Christiansen (Kasserer) på 22 89 28 63 eller på mail:
kasserer@dhbk.dk eller Kenneth Schmidt (Formand) på 28 34 12 13 eller på mail formand@dhbk.dk når du
sidder ved computeren så hjælper vi hinanden gennem det.

Med venlig hilsen
DHBK bestyrelse.

