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Velkommen til Hørning Håndbold, Danmarks bedste sociale klub. 
Dette er en kort vejledning i hvordan du tilmelder dit barn eller dig selv som aktivt medlem, altså spiller i 

Hørning Håndbold. 

Det er vigtigt at det er dit barn - altså den person der skal spille håndbold du opretter og IKKE dig selv 

(forældre/værge eller andet), medmindre det er dig selv der ønsker at spille håndbold i Hørning Håndbold. 

Vedkomne der skal spille håndbold skal som det første oprettes med en profil i Hørning Håndbold, det gør 

du på følgende måde. 

1. Klik på <LOG IND> knappen i øverste højre hjørne i menuen/skærmen. 

 
2. Klik på <OPRET PROFIL> 

 
3. Udfyld siden med de relevante oplysninger – HUSK det er spilleren du skal oprette og IKKE dig selv. 

Felter markeret med et rødt udråbstegn  skal udfyldes. 

Nogle felter har et lille  tegn, hvis du stiller musen på dette  tegn får du en lille forklaring 

omkring det givne felt. 

4. Feltet <Brugernavn> under <Profil information> udfyldes automatisk med den E-mail adresse der 

indtastes i <Email> feltet. Ønsker du et andet <Brugernavn> retter du det bare til det selvvalgte 

Brugernavn. 

5. Når alle felter er udfyldt korrekt så klik på den grønne knap <Opret Profil> 

 
(Du modtager nu en mail fra Hørning Håndbold om at du nu har oprettet et profil, hvis du IKKE har 

modtaget den i din indbakke, så tjek din ”Uønskede mail”/”SPAM mappe” eller hvad den mappe nu 

hedder i det mailprogram du bruger. HUSK du er endnu IKKE medlem af Hørning Håndbold, det er 

du først når du har tilmeldt din profil et hold og betalt) 
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6. Klik på det hold du ønsker at tilmelde den oprettede profil. 

 
7. Klik på den grønne knap <TILMELD/LÆS MERE> for at tilmelde den oprettede spillerprofil til et hold. 

(Vigtigt! -hvis der står 0 [nul] i en (0) så betyder det at der IKKE er flere pladser på det givne hold) 

 
(Hvis der står 1 i en (1) så betyder det at der flere pladser på det givne hold) 

 
8. Klik på den grønne knap <TILMELD> 

 
9. Klik på <Jeg accepterer betingelserne> så der kommer et ✓ i venstre side og klik den grønne knap 

<BETAL HER> 
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10. Klik på den grønne knap <Betal her> 

 
11. Følg betalingsvejledningen på den side du nu står på. 

 
12. Når betalingen er gennemført, modtager du en mail og det er først nu når betalingen er 

gennemført at du er gyldigt medlem af Hørning Håndbold, og nu kan deltage i træning, kampe, 

stævner og bestille kamptøj (hvis dette er en del at dit kontingent) 

 

 

Jeg har ændringer og eller rettelser til min nyoprettede profil, hvordan retter jeg disse? 

- Log på Klub Modulet => https://thhaandbold.klub-modul.dk/forside  

- Klik på <LOG IND> 

- Indtast dit brugernavn og password og klik på den Blå pil. 

 
- Klik på <BRUGERMENU> 

- Klik på <RET PROFIL”> 

- Ret et eller flere felter og klik på den grønne knap ”Opdater Profil” 

 
- Klik på <BRUGERMEN> => <LOG UD> for at logge ud af din profil. 
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