Velkommen
som spiller/forældre i Vejen Håndboldklub
VHK ønsker at give alle spillere mulighed for udvikling og gode
oplevelser i fællesskabet om håndboldspillet.
Dette forpligter os til at skabe udvikling og oplevelser for alle spillere,
hvilket kræver at vi får skabt et godt samarbejde på tværs i klubben
og med jer som spillere og forældre.
Det er vigtigt, vi har mange hænder til at hjælpe med at løfte
opgaverne.

Der vil blive afholdt informationsmøde for alle hold. Her vil trænere
og VHKs håndboldudvalg orientere om sæsonens arrangementer og
tilbud, forventninger til forældre og spillere, samt orientering om
VHK.

Mere information om VHK kan findes på www.vejenhk.dk og følg os
på Vejen HK’s facebook profil: VejenHK.

Kontingent
Som i sidste sæson, skal der til hver kamp laves elektronisk holdkort.
Alle oplysningerne til holdkortet kommer fra Conventus, hvor vi kan
trække alle data, når I har tilmeldt jer og betalt kontingent.
Det betyder altså, at man ikke kan spille kamp, før der er betalt
kontingent.

Det er VIGTIGT når I opretter jeres mailadresse, at det er på den
person i huset der skal modtage vores mails, da mange oplysninger
om klubben, arrangementer m.v. bliver sendt via denne mail. (Mange
børn har selv mail, men I mange tilfælde er det praktisk, at enten
mor eller far modtager mailen) Der er mulighed for at sætte 2
mailadresser på, hermed vejledningen:
Flere emailadresser på en profil
Hvis man ønsker at angive flere e-mail-adresser til en kontaktperson,
kan det godt lade sig gøre.
Man skal skrive de ønskede e-mail-adresser i e-mail feltet adskilt
af komma og mellemrum.
Eksempel: peter@hansen.dk, jens@rasmussen.dk
Bemærk, det er vigtigt at det er komma og mellemrum, som adskiller
adresserne.
Forkert: peter@hansen,jens@rasmussen.dk - dur ikke!
Fordel: Der kan sendes til 2 emailadresser.
Ulempe: Medlemmet kan ikke bruge email som medlemslogin, men
skal bruge mobilnr.

Vejledning til betaling:
Log på www.vejenhk.dk

Gå ind på www.vejenhk.dk og tryk på ”online tilmelding”

Tryk på dit hold som fremgår i venstre side

derefter kommer dette billede

Tryk på tilmeld og opret Jer som nyt medlem eller som allerede
medlem, alt efter om I har brugt systemet før.
Det er altid spillerens fødselsdato og år der skal indberettes.

Spørgsmål vedr. dette, så ring 20 20 19 25
Birthe Aagaard, Kasserer

Vi glæder os til en
sjov, spændende og
hyggelig sæson!

