
Hej og velkommen. 

I Dykkerklubben Dråben bruger vi et medlemssystem der heder ”Klubmodul”.  
Klubmodul er internet baseret og alt styres via hjemmesiden, hvor et medlems log ind giver rettighed til at 
se forskellige muligheder, alt efter, hvilken funktion det enkelte medlem har i klubben. 
Hvert medlem får ved indmeldelsen sin egen medlemsprofil med eget valgt password.  Hvorfor det er det 
enkelte medlem der selv skal holde sin profil opdateret når der er forandringer fx ved flytning, nyt tlf. nr. 
eller ny mailadresse m.m..   
 
For at blive medlem af klubben, skal du først oprette en medlemsprofil på hjemmesiden ved at følge 
nedenfor instruktion. 
Når medlemsprofilen er oprettet skal man ind på siden ”Tilmeld/køb kontingent” Her tilkøbes de 
kontingenter der ønskes. Venligst bemærk at kontingenterne skal tilkøbes et af gangen da kontingenterne 
tilknyttes dit kreditkort og fornyes automatisk ved næste betalings termin. 
 

1) Åben hjemmesiden på: www.draaben.dk  
2) I øverste højre hjørne klik på ikonet med manden/hængelåsen 

3) Vælg ”Opret Profil” 
 

4) Følg vejledningen og udfyld som minimum alle felter markeret med et rødt udråbstegn som vist 
herunder. HUSK at den første der opretter sig i et familiemedlemskab, skal afslutte ved at vælge 
”opret profil” Herefter logges ind på den nye profil og de resterende familiemedlemmer oprettes 
og der afsluttes ved at vælge ”opret og tilføj familiemedlem”. 
 



5) Log ind på den profil du lige har oprettet ved at bruge det brugernavn og password du lige har valgt 
 

6) Klubmodul medlemssiden åbner nu og i øverste højre hjørne er der nu nogle muligheder. 
1. Medlemsprofil 
2. Medlemmets tilmeldinger 
3. Administration af klubmodul. Her åbnes der kun for de ting man har fået rettigheder til at 

komme ind på. 

 

  
 
 

 

 

7) Hvis du skal oprette en mere som familiemedlem vælges nu nr. 1 ellers klikkes på det røde X og du 
er logget ud igen 

 

Nu er du og dine familiemedlemmer blevet oprettet. Vi vil vende tilbage med en intro til hvordan resten 
kommer til at virke når vi har fået oprettet de enkelte funktioner. 

 

Mvh  
På bestyrelsens vegne 
Søren Olsen 
Formand Dråben 
 

 


