
 KONTINGENT – Senior fra og med U18 

  
 Igen i år skal man selv gå ind på vores hjemmeside og tilmelde sig som håndbold-spiller og straks 

derefter overføre kontingentet til vores konto.  

 

Tilmelding og betaling skal ske hurtigst muligt og senest den 20. november.  

Efter denne dato lægges der et gebyr på 100 kroner oveni kontingentet.  

 

Tilmelding:  
Du skal gå ind på hjemmesiden: rkm-kfum.dk  

 

- På forsiden af hjemmesiden klikker du på menupunktet ”Spillerinfo” og herefter vælge  

”Kontingent”.  

- Kig vejledningen igennem, inden du begynder.  

- Når du står inde på selve tilmeldingen til det hold, du har valgt, er der 2 måder at gøre det på:  

 

- Nyt medlem: skal bruges, hvis du ikke har spillet håndbold i RKM før. Husk at  

   påføre tlf./mobilnr. og email (hele email-adressen).  

- Allerede medlem: skal bruges, hvis du har spillet håndbold i RKM før.  

   Det har ingen betydning, hvilket hold du tidligere har spillet på.  

 

Der er følgende rettelser til vejledningen:  

 

- Trin 2 – der skal ikke indtastes betalingsoplysninger, da der ikke kan betales med  

  dankort.  

- Trin 3 – der kommer ikke en betalingskvittering, da man selv skal gå ind på sin  

  egen bank og overføre.  

 

Når du har udfyldt alle felter klikker du på ”Tilmeld” .  

 

Trænerne kan gå ind og se, om alle på holdet har tilmeldt sig. De kan kun se det hold, som de er  

træner for, og derfor er det vigtigt, at man får sig tilmeldt på det rigtige hold.  

 

Betaling:  
Straks efter tilmelding skal du gå ind på din netbank og overføre kontingentet til foreningen. HUSK at 

anføre HOLD, NAVN og EFTERNAVN i denne rækkefølge og betal hvert medlem for sig.  

 

Du skal overføre det kontingentbeløb, der er anført på det hold, du tilmelder dig på.  

Kontingentet skal overføres til: for seniorhold fra og med U18: reg. og kontonr.: 7780-2252708.  

 

Bemærk det er IKKE samme kontonr. for ungdom og senior.  

 

Med venlig hilsen  

Rækker Mølle Håndbold  

NB: er du i tvivl kan Edith Mortensen kontaktes på tlf. 40 73 59 95 efter kl. 17  


