
Tilmelding til KlubModul for ”gamle” medlemmer hos DcH Haslev 

 

Såfremt du ikke ønsker at forsætte i DcH Haslev, så skal du IKKE foretage dig noget og blot se bort fra denne 

meddelelse. 

 

Følg denne nedenstående vejledning, hvis du forsat ønsker at være medlem af DcH Haslev: 

 

1. Gå ind på følgende hjemmeside  dchhaslev.klub-modul.dk 

 

2. Klik på den blå pote øverst i højre hjørne: 

 
 

3. Klik herefter på ”Opret profil” og udfyld først informationerne for din hund  klik derefter på ”GEM HUND” 

inden du udfylder resten af informationerne i jeres profil. 

 

Det er vigtigt også at udfylde feltet ”konkurrence program” under jeres hund.  

Såfremt i ikke ønsker at deltage i konkurrenceprogram, vælges feltet ”Ikke aktuelt” blot. 

 

Brugernavn kan være jeres e-mail, og password er valgfrit. 

 

HUSK:  Udfyld jeres gamle medlemsnummer (kan findes i mailen, hvori denne vejledning indgår).  

 

 

4. Når du har oprettet din profil, skal du klikke på ”TILMELDING” øverst på hjemmesiden. 

 

 

 

5. Klik herefter på det grønne felt: ”Årskontinget” og gennemfør betaling for årskontigent på 650 kr. 

som vil trukket d.1/1-2020 for året 2020. 

https://dchhaslev.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=11


Der er et betalingsgebyr på 1 kr. nu (1 kr. for 2019 / 1% fremover) 

Eller klik blot på ”Passivt medlemskab” såfremt du ønsker at være medlem uden hund. 

 

 
 

 

6. Klik dernæst på det gule felt: ”1. ½år Modul gebyr” og gennemfør betaling for halvårligt træningsmodul på 

400 kr. som vil trukket d.1/1-2020 for første halvår 2020. 

Der er et betalingsgebyr på 1 kr. nu (1 kr. for 2019 / 1% fremover) 

OBS: Dette punkt er ikke aktuelt for personer, som ønsker at være medlem uden hund! 

 

 
 

7. Til de medlemmer, som er omfattet af husstandsrabat eller andre rabatter,  

der vil rabatten bliver refunderet efter gennemført betaling for 2020. 

 

Bemærk venligst: Det er MEGET VIGTIG at i som ”gamle” medlemmer opretter jer INDEN 31/12-2019, ellers vil i 

blive registret som nye medlemmer og miste jeres anciennitet. 

 

Kontakt venligst Morten Vahlers for hjælp til oprettelse og betaling: 

E-mail: mvh@vahlers 

Telefon: 23 30 31 49 (helst mellem kl. 17 og 21.30) 


