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Indhold i felterne og ændringsmuligheder  

 
Efter login kommer du ind på din profil i 
Fredericia Sejlklubs administrationssystem. 
 
Du kan skifte adgangskoden til en du kan 
huske ved at klikke på ”Ændre adgangskode”. 

 

 
 

Under ”Profil” står de 
oplysninger som klubben 
har om dig. 
 
Medlemsid: Er dit 
medlemsnummer i 
sejlklubben. Dette kan 
ikke ændres.  
 
De øvrige felter kan du 
ændre ved at klikke på 
knappen ”Rediger”.  
 
Indtast venligst flest 
mulige oplysninger. 
 
Fødselsdato: Er meget 
vigtigt, da Frederica Sejlklub skal indrapportere en aldersfordelt statistik til Fredericia 
Kommune. 
 
Mobil: Hvis du registrerer dit mobiltelefonnummer, kan du bruge dette som login.  
Du kan godt have samme mobiltelefonnummer pa ̊ flere profiler. Det kan være forældre til 
flere børn, eller familiemedlemsskaber. I øverste højre hjørne står ”Du er logget på som <dit 
navn> (Skift) – Log af” Hvis du klikker på ”Skift” kan du enkelt skifte mellem dine 
medlemsprofiler.  
 
E-mail: Du kan registrere flere mailadresser ved at sætte et komma imellem dem. Bemærk, 
at hvis du skriver flere e-mail adresse kan du IKKE anvende denne til login, her SKAL det 
være dit mobiltelefonnummer. 
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Under ”Hold” kan du se, hvilket type 
medlemskab du har i sejlklubben. 

Under knappen ”Økonomi” øverst på skærmen 
kan du se, hvilke økonomiske transaktioner du 
har haft med klubben. 
 
Kontokort: Viser hvilke beløbstransaktioner, 
som du har haft med sejlklubben. 
 
Opkrævninger: Er en oversigt over de 
opkrævninger, som du har modtaget. 
 
Fakturaer: Det er de fakturaer, som du har 
modtaget fra sejlklubben. 
 
Betalinger: Viser en oversigt over de 
kortbetalinger, som du har lavet til 
sejlklubben. 
 
Kortoplysninger: Hvis du i 2015 registrerede 
et betalingskort vises udløbsdatoen her. 
Fra 2016 anvender sejlklubben engangs-
opkrævninger, og dit betalingskort skal derfor 
ikke længere være registreret. Det er kun dig 
selv der kan slette oplysningerne ved at klikke 
på knappen ”Afmeld kort og abonnement”. 
 
Abonnement oversigt: Blev anvendt af 
Fredericia Sejlklub i 2015, men bliver ikke 
brugt fremadrettet. 

 

 
 


