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Introduktion 
 
Tak for din interesse i Kerteminde Sejlerskole. 
 
Kerteminde Sejlerskole er en del af Kerteminde Sejlklub. 
Derfor skal man være medlem af sejlklubben, for at deltage i sejlerskolens undervisning. 
Herunder finder du proceduren for indmeldelse i Kerteminde Sejlklub og Kerteminde Sejlerskole. 
De viste illustrationer er eksempler taget fra en større pc-skærm. Skærmbillederne kan se anderledes ud på en 
mindre skærm, tablet eller smartphone. 
 
Jeg håber at nedenstående bringer dig gennem proceduren og giver svar på de fleste spørgsmål. 
Skulle du have problemer alligevel, da fortvivl ikke. Skriv til mig via linket nederst på sejlerskolens hjemmeside. 
 
Med venlig hilsen 
Ebbe Sønderhousen 
Webmaster for Kerteminde Sejlerskole 
 

 
Indmeldelse i Kerteminde Sejlklub 
Indmeldelse i Kerteminde sejlklub sker via sejlklubbens hjemmeside: http://www.kerteminde-sejlklub.dk. 

 
 

 
 
 
Vælg MEDLEM > Medlemskab > Indmeldelse 
 

Nederst på indmeldelsessiden vælger du knappen  , når du har besluttet dig til hvilket medlemskab, der 
passer dig bedst. 

 
 

 
  

http://www.kerteminde-sejlklub.dk/
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Indmeldelse i Kerteminde Sejlerskole 
 
Indmeldelse i Kerteminde Sejlerskole sker på sejlerskolens hjemmeside: http://www.kerteminde-sejlerskole.dk.  
 
 
 

  
 
 
På første tilmeldingsside skal du blot angive dit navn og din e-mailadresse, så modtager du en e-mail med et link til 
den egentlige tilmeldingsside. Så ved vi at din e-mailadresse er indtastet korrekt. 
Det er en god idé at bruge samme loginnavn og adgangskode til sejlklubbens og sejlerskolens hjemmeside. 
 

 
 

 
 
 
Når du har tilmeldt dig, får du også en bekræftelse på det pr. e-mail, og du er nu sat på sejlerskolens venteliste. 
Når skolen så kan tilbyde dig en plads (Vi sætter den kommende sæson i december-februar) får du en e-mail, hvor 
du tilbydes en plads, og du skal bekræfte, at du stadig interesseret. 
Du får en kvittering pr. e-mail på at du har bekræftet den tilbudte plads. 
Så bliver du tilknyttet en besætning en af de ugedage du i tilmeldingen har angivet at du kan. 
Efter du har bekræftet den tilbudte plads, er det på tide at betale elevafgiften for sæsonens undervisning. 
I den sidstnævnte e-mail er der et link til betalingen. 
 
Får du ikke plads i førstkommende sæson, eller fortryder du efter, du har meldt dig ind i sejlklubben, er der mulighed 
for at for det/de betalte beløb tilbage. 

  

http://www.kerteminde-sejlerskole.dk/
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Betaling af elevafgift 
Betaling af elevafgiften sker via sejlklubbens tilmeldingssystem: foreninglet.dk, da sejlklubben varetager 
sejlerskolens økonomi. Betaling kan kun ske via et link, du bl.a. modtager pr. e-mail, når du har accepteret tilbuddet 
om en plads i en af vore både. Her får du nemlig en kvittering på, at du har bekræftet den tilbudte plads. E-mailen 
indeholder omtalte link, der fører dig til foreninglet.dk, hvor du kan betale elevafgiften. 
 

 
 
Klik/tryk på linket 

 
Klik/tryk på  

 

Her skal du lige være på vagt! Det er sejlklubbens login, du skal angive, ikke sejlerskolens. 

Klik/tryk igen på  og du bliver guidet gennem betalingen af afgiften. 

Har du glemt dit login til sejlklubben, kan du indtaste din e-mailadresse i nederste rubrik og klikke/trykke på  . 

Så modtager du en e-mail med de nødvendige informationer. 


