
Guide til tilmelding 
 
For at få tilmeldt dit barn eller dig selv hos VOSK, skal du først og fremmest;  
 
 
 
 

1. Ind på hjemmesiden.  
- Først går du ind på vosk.dk, som ser 

således ud.  
 
 
 
 
 
 

2. Oprette en profil.  
- Det gør du ved at holde musen henover 

menuen ’TILMELDNING’.  
 
 

- Så kommer der en undermenu, hvor du 
klikker på ’OPRET PROFIL’.  

 
 

- Så kommer siden til at se således ud.  
 

- Felterne skal udfyldes (det er vigtigt at det er 
deltageren på evt. ridehold m.m., der bliver 
oprettet og ikke forældrene. E-mail og Tlf. kan 
selvfølgelig godt være forældrenes).  

 
- Når felterne er udfyldt og når du har accepteret 

samtykkeerklæringen, trykker du på det grønne 
felt ’OPRET PROFIL’ nederst på siden og profilen 
er oprettet.  

 
 

3. Være medlem af klubben.  
- Før at du kan tilmelde dig på et hvilket som helst hold eller skal have ridehuskort, skal du først 

være medlem af klubben.  
 

- Når du har oprettet den nye profil, så skal du igen holde 
musen henover ’TILMELNING’, hvorefter du skal holde musen 
henover ’KONTINGENT & RIDESKOLE’.  

 
 
 
 
 
 



 
- Så kommer siden til at se således 

ud.  
 

 
- Derefter klikker du på den bjælke, 

hvor der står 
’MEDLEMSKONTINGENT’.  

 
- Når dette er betalt og gennemført, 

så log ud og log på igen.  
 
 
 
 

4. Tilmed hold og/eller ridehuskort. 
 
- Dermed kan du på samme måde, som 

medlemskontingent, tilmelde dig en eller flere af de 
øvrige hold.  

 
- Hvis du skal tilmelde dig ridehuskort og/eller 

events, så skal du holde musen henover EVENTS i 
topmenuen.  

 
 
 
 
 

- Så kommer siden til at se således ud og 
diverse ridehuskort og events kan 
tilmeldes her.  

 
- Når dette er betalt og gennemført, er  

medlemmet tilmeldt hold og/eller  
ridehuskort.  

 
 
 
Alt dette skal gøres på en computer og IKKE via 
mobilen, da klubmodul ikke kan tage imod 
betalingskortet på mobilen.  


