Vejledning i udfyldelse af trin 2 ordre
Når man tilmelder sig en klubtur i Skiklubben Hareskov, så betales et depositum ved tilmelding, typiske på et par
tusinde kroner, men det kan variere fra tur til tur.
Efterfølgende kan man enten strakt tilgå trin 2 for at udfylde resten af sin ordre, eller man bliver senere inviteret via
en e-mail til at udfylde sin ordre. Senere indbydelse er ofte fordi vi er i gang med at opdatere priser i systemet, og
disse ikke er klar på åbningstidspunktet.
Hvis I er en familie, så skal dannelse af færdig ordre på trin 2 ske fra det familiemedlem, som gennemførte
tilmeldingen, eftersom denne person nu er primær deltager i medlemssystemet. Man ska skifte imellem de
forskellige medlemsprofiler på den hvide knap i øverste højre hjørne.
For at udfylde trin 2 ordren skal primær deltageren åbne sin profil, og vælge fanen ”Tilmeldte arrangementer”.

Fin den klubtur du skal redigere i gruppen ”Arrangementer du er tilmeldt”, og i dette tilfælde vælges klubturen til
Åre.

Du kommer nu ind på selv arrangementet, og kan her trykke enten på linket ” Din tilmelding er klar til bekræftelse,
klik her for at færdiggøre tilmeldingen.” eller knappen ”rediger tilmelding” (de fører samme sted hen).

Herefter åbnes selve tilmeldingen til klubturen, hvor din deltagertype allerede blev defineret ved trin 1 tilmeldingen
(betaling af depositum). Herefter kommer ”Ekstra informationer” som er en række rubrikker, som turlederen beder
dig om at udfylde, for at det er nemmere at planlægge turen optimalt. Der vil normalt også være et kommentarfelt,
hvor du kan komme med ekstra information. Spørgsmål til turene bedes rettet til turmailen, som findes på de
respektive turbeskrivelser på www.hareski.dk/skiture/

De første felter kan f.eks. være multivalgsfelter og
datofelter, men der vil også være rene tekstfelter, som vi
anbefaler man holder så korte som muligt til når vi skal
have overblikket i et regneark.
Herefter kommer Tilkøb, hvor den første gruppe altid vil
være hvor du skal vælge grundprisen, f.eks. i forhold til
den enkelte deltagers alder eller placering i seng, hvor
hotellerne har højere priser for 1. og 2. seng end i resten
af sengene.
Man kan typisk sætte et flueben i hver gruppe, men der
kan være en samlegruppe for nogle tilkøb eller rabatter,
hvor du kan sætte flere flueben, f.eks. tilkøb af mad i
flere dage.
I dette eksempel vil der være følgende grupper, men det
kan variere fra tur til tur
•

Vælg deltagertype/-pris (vælg højest 1 tilkøb)

•

Transport tilkøb/rabat (vælg højest 1 tilkøb)

•

Rabat ved ingen liftkort (eget liftkort) (vælg
højest 1 tilkøb)

•

Frikøb seng

•

Leje af skiudstyr (vælg højest 1 tilkøb)

Hvis enkelte tilkøb et spærret for valg kan det være fordi de enten er begrænset til en speciel gruppe på alder eller
frivilligstatus, eller der kan være et begrænset antal varer, f.eks. pladser i fly eller tog, hvor man så må foretage et
andet valg.

Når du har udfyldt ”Deltager 0” kan du tage fat på de øvrige deltagere i familien:

Husk at få alle bestillinger med for når først turlederen har kontrolleret denne, så laves den til faktura, og herefter
bliver rettelser noget besværlige, og turlederen er frivillig, så vi skal begrænse dennes arbejdskraft til et minimum.
Når du er sikker på du er færdig, så tryk næste for at afslutte ordren på trin 2.

Herefter får du et samlet overblik over dine valg, hvor du skal sætte flueben i ” Jeg accepterer de generelle
betingelser for brug af siden, betaling og tilmelding” (link til betingelserne) og herefter trykke på knappen
”Gennemfør tilmelding”

Din ordre er nu klar til at turlederen kan kontrollere den. Husk at der er sat en automatisk dato for betalingsfrist,
som kan overskrides, og lyse rødt i din profil. En ordre har fakturanummer 0, og hvis fristen overskrides, er det fordi
turlederen er forsinket, og du kan ikke betale. Er du i tvivl, så kontakt turmailen, men der skal nok kommen en
opkrævning pr. mail. Hold dog altid øje med din profil for at se om trin 2 er åbnet før tid (uden at du har fået mail)
eller om fakturaen er blevet tilgængelig (uden at du har fået mail.

