
	  

Vejledning	  i	  at	  komme	  på	  vores	  nye	  system	  
	  
Opret	  Bruger	  
Gå	  til	  club-‐net.dk/skvk	  –	  	  her	  kan	  du	  logge	  dig	  ind.	  
(vi	  vil	  hurtigt	  få	  lavet	  en	  direkte	  link	  til	  denne	  side	  inde	  fra	  SKVK.DK)	  
	  
Vælg	  User	  registration	  
	  

	  
	  
Opret	  dig	  selv	  som	  medlem	  –	  (husk	  at	  dit	  “username”	  kun	  må	  være	  små	  
bogstaver).	  Vælg	  et	  ”Username”	  der	  er	  let	  genkendeligt	  –	  dit	  efternavn	  eller	  
initial+efternavn	  eller	  lignende.	  Det	  er	  væsentligt	  så	  det	  bliver	  nemt	  at	  
identificere	  hvem	  der	  er	  hvem	  i	  systemet	  –	  eksempelvis	  når	  vi	  skal	  checke	  eller	  
måske	  rette	  fejl	  engang	  i	  fremtiden	  
	  

	  
	  



Når	  du	  har	  oprettet	  dig	  selv	  –	  kommer	  der	  en	  mail	  i	  din	  indbox.	  Klik	  på	  linket	  for	  
at	  bekræfte	  at	  du	  har	  oprettet	  din	  user	  med	  den	  korrekte	  email	  adresse.	  
	  
Herefter	  skal	  din	  bruger-‐registrering	  godkendes	  af	  administrator	  i	  systemet.	  Når	  
du	  er	  blevet	  godkendt	  modtager	  du	  en	  email	  med	  dit	  brugernavn	  og	  password.	  
	  
Gå	  igen	  til	  club-‐net.dk/skvk	  og	  log	  ind	  (husk	  at	  brugernavn	  er	  med	  små	  
bogstaver).	  Du	  kan	  nu	  ændre	  dit	  password	  inde	  på	  din	  egen	  side	  til	  noget	  du	  vil	  
have	  lettere	  ved	  at	  huske	  –	  gå	  til	  ”Control	  Panel	  –	  Password	  Open”.	  
	  

	  
	  
	  
Betal	  Kontingent	  
Det	  første	  du	  ser	  når	  du	  er	  logget	  ind	  er	  et	  rødt	  skilt	  med:	  “Your	  user	  account	  has	  
expired”	  –	  forny	  dit	  medlemsskab!	  –	  Klik	  “Order	  Now”….	  
	  
BEMÆRK:	  Det	  kunne	  se	  ud	  som	  om	  der	  ikke	  sker	  noget	  –	  men	  inden	  du	  klikker	  
igen	  på	  Order	  now,	  så	  kør	  lidt	  længere	  ned	  ad	  siden	  –	  her	  står	  din	  ordre	  på	  
medlemskab	  	  -‐	  klik	  ude	  i	  højre	  side	  på	  “Pay	  online	  via	  Quickpay”	  og	  gennemfør	  
betaling.	  
	  

	  



	  
Når	  du	  har	  gennemført	  betalingen	  på	  dit	  kontingent	  vil	  du	  kunne	  se	  at	  din	  ordre	  på	  
medlemsskab	  står	  til	  “Processing”	  	  -	  det	  er	  fordi	  salg	  af	  medlemskab	  skal	  godkendes	  
af	  en	  administrator	  	  -	  Vent	  til	  du	  er	  blevet	  godkendt	  –	  du	  modtager	  mails	  med	  
successful	  Payment	  fra	  SKVK.	  
	  
Køb	  RF-Chip	  
Køb	  en	  RF-‐Chip,	  den	  er	  din	  personlige	  “nøgle/wallet”	  til	  dine	  minutter/credits	  I	  
båden.	  Gennemfør	  betalingen.	  
	  

	  
	  
Her	  er	  processen	  den	  samme	  som	  ved	  medlemskab.	  Når	  du	  har	  gennemført	  
betalingen	  på	  din	  chip	  vil	  du	  kunne	  se	  at	  din	  ordre	  på	  chip	  står	  til	  “Processing”	  	  -	  
det	  er	  fordi	  salg	  af	  chip	  skal	  godkendes	  af	  en	  administrator	  	  -	  Vent	  til	  du	  er	  blevet	  
godkendt	  –	  du	  modtager	  mails	  med	  successful	  Payment	  fra	  SKVK.	  
	  
	  
Køb	  Credits	  
Nu	  kan	  du	  logge	  ind	  igen	  (hvis	  du	  ikke	  allerede	  er	  på	  systemet	  –	  det	  afhænger	  af	  
hvornår	  du	  har	  gennemført	  din	  kontingentbetaling/køb	  af	  chip,	  og	  hvornår	  der	  
er	  en	  administrator	  der	  er	  på	  systemet	  og	  godkender	  dig).	  
	  
Køb	  Credits	  –	  minutter	  –	  til	  vandskiture.	  
	  

	  
	  
Og	  betal	  ved	  at	  klikke	  på	  ”Pay	  online	  via	  QuickPay.	  
	  
Og	  så	  til	  klubhuset	  
Nu	  er	  du	  næsten	  klar.	  Og	  herefter	  foregår	  de	  næste	  trin	  i	  klubhuset.	  
	  
Når	  du	  har	  købt	  og	  betalt	  din	  RF-‐chip,	  vil	  den	  blive	  lagt	  i	  en	  kuvert	  til	  dig	  i	  
klubhuset,	  med	  dit	  navn	  på.	  
	  
Nu	  skal	  du	  så	  registrere	  den	  ved	  PC’en	  og	  have	  dine	  minutter/credits	  flyttet	  over	  
på	  chippen	  –	  se	  vejledning	  I	  klubhus.	  
	  



Og	  så	  er	  du	  klar	  til	  at	  komme	  ud	  og	  løbe	  	  
	  
BEMÆRK:	  Det	  er	  kun	  oprettelse	  første	  gang	  der	  er	  lidt	  administrativt	  bøvlet	  –	  
herefter	  kan	  du	  bare	  købe	  credits/minutter,	  og	  lægge	  dem	  over	  på	  din	  chip	  i	  
klubhuset.	  Der	  skal	  ikke	  godkendes	  eller	  ventes	  eller	  lignende.	  
	  
Det	  er	  kun	  i	  forbindelse	  med	  oprettelse	  af	  medlemskab/køb	  af	  chip,	  og	  ved	  den	  
årlige	  fornyelse	  af	  medlemskab,	  at	  der	  skal	  foretages	  en	  godkendelse	  af	  
administrator.	  
	  
BEMÆRK:	  Det	  er	  en	  rigtig	  god	  ide	  at	  købe	  en	  ”flyder”	  til	  at	  sætte	  i	  nøgleringen	  på	  
din	  chip.	  De	  minutter/credits	  du	  køber	  bliver	  lagt	  på	  din	  chip	  ved	  computeren	  i	  
klubhuset	  –	  og	  derefter	  ligger	  de	  altså	  på	  chippen,	  så	  generelt	  er	  det	  sådan,	  at	  
hvis	  du	  smider	  din	  chip	  væk,	  så	  smider	  du	  også	  dine	  minutter	  væk.	  (på	  samme	  
måde	  som	  hvis	  du	  tabte	  dit	  gamle	  turkort…)	  
	  
	  
	  
	  
	  


