REDIGERING AF DIN FORELØBIGE PROFIL I
KLUBMODUL
Klubmodul er det system som Køge Vikingelaug Valkyrien benytter i forbindelse med medlemsregistrering, kontingentbetaling og regnskab.
Når du melder dig ind i Valkyrien, opretter vores kasserer, Lars Kemp, en foreløbig profil på dig
i KLUBMODUL.
Du modtager en kvittering på denne foreløbige oprettelse fra KLUBMODUL.
Det er vigtigt at du snarest muligt logger ind i KLUBMODUL og opdaterer din profil med de
korrekte person oplysninger: adresse-, e-mail, telefonændringer mm.
Husk at du til enhver tid selv er ansvarlig for at opdatere dine personlige oplysninger i KLUBMODUL.

SÅDAN GØR DU
Log ind på Valkyriens hjemmeside.
www.valkyrien-koege.dk
Brugernavn:
Adgangskode:

medlem (med små bogstaver)
valkyrien (med små bogstaver)

Under menupunktet ”Medlemssider” klikker du på ”Klubmodul” og derefter på linket øverst på
siden der kommer frem ”Log ind på Klubmodul her >”

Klik på ”højre pilen ” i øverste højre hjørne.
Så er du klar til at logge ind med din foreløbige profil.

Du modtager som sagt en kvittering på den foreløbige profil som Lars har oprettet til dig.
Log ind med det brugernavn og den adgangskode du er blevet tildelt.

Når du har logget ind, får du mulighed for at redigere oplysningerne i din profil.
For at få adgang til at redigere skal du i ”Brugermenu” vælge ”Min profil”.
Her indsætter du det brugernavn og den adgangskode, du ønsker.
HUSK ar klikke på ”Opdatér profil” til sidst.
HUSK AT NOTERE DINE LOGIN OPLYSNINGER—DET ER KUN DIG DER KENDER DIN
PERSONLIGE ADGANGSKODE!!

OPDATERING AF DIN PROFIL I KLUBMODUL
Det er vigtigt at du sørger for at holde din profil ajour, således at Valkyrien til enhver tid har de
korrekte opdaterede oplysninger. Husk at du skal selv vedligeholde din profil.
KLUBMODUL er vores primære medlemskartotek, som vi bl.a. bruger til at sende fælles mails ud
til orientering af medlemmerne.
Når du skal opdatere oplysninger i din profil logger du ind med dine personlige login oplysninger
og vælger derefter menupunktet ”Min profil” og foretager dine ændringer.
HUSK ar klikke på ”Opdatér profil” til sidst.
Hvis du ikke modtager fælles mails fra Valkyrien, skal du henvende dig til
Hans Jørgen Bune (webmaster)
hjbune@123dk.dk
51 92 70 11

