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Velkommen til HFS-Gymnastik
Som gymnast i HFS-Gymnastik har vi følgende regler, vi gerne ser bliver
overholdt.
 Der benyttes altid indendørssko (der ikke har været udendørs og som ikke
har sort sål).
 Påklædning kan være strømpebukser, leggings eller gymnastiktøj – ikke
jeans!
 Smykker tages af inden træning. Ørestikker kan evt. tildækkes med
tape/plaster
 Gymnasten må ikke forlade gymnastiktimen/træningssalen, uden først at
informere instruktøren.
 Vi ser gerne at gymnasterne medbringer vandflaske samt 1 stk. frugt.
 Tyggegummi er forbudt under træningen
Der er ikke gymnastik i følgende uger:
 Efterårsferien i uge 42
 Juleferien fra uge 50 til og med uge 1
 Vinterferien i uge 7
Vi glæder os til et godt samarbejde.
Med Venlig Hilsen
HFS-Gymnastik
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Indmelding i HFS-Gymnastik
Eksempel på indmeldelse, alle indmeldelsesprocedure er ens uanset hold
Gå ind på www.hfsgymnastik.dk
På forsiden øverst til venstre kan du vælge det link, der passer til jeres barns alderstrin:

Info om holdet:

Tryk på tilmeld

Kontaktoplysninger for
holdansvarlige:
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Alle felter skal udfyldes
Fulde navn på barn
Tlf. nr. på forældre
Fødselsdato på barnet

Forældres fulde navn
Tøj str. På barn

Når du har Indmeldt dit barn, vil du modtage en bekræftelses -mail.
Nederst i mailen er dine oplysninger til medlems login, hvor du kan logge ind og ændre dine oplysninger samt se dine
regninger og hold info.

Når du har modtaget din bekræftelses mail, vil du inden for 14 dage modtage en mail med
din opkrævning. Vis der ikke står andet beskrevet

Husk selv at tilmelde dit barn / Børn til de nye sæsonstart.
Du modtager en info mail når næste års tilmelding begynder.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at udmelde dit barn, send en mail til
admin@hfsgymnastik.dk
Ved udmeldelse skal barnets medlems nr. oplyses.
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Tilmelding til ny sæsoner
(Kun for allerede indmeldte)

Eksempel på tilmelding til næste sæson, alle tilmeldelsesprocedure er ens uanset hold
Gå ind på www.hfsgymnastik.dk

På forsiden øverst til venstre kan du vælge det link, der
passer til jeres barns alderstrin:

Info om holdet:

Tryk på tilmeld

Kontaktoplysninger for
holdansvarlige:
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Login oplysninger
Email / Tlf. nr. som du har
Indmeldt dit barn med.
Adgangskode står nederst i din
1. Indmeldelses mail
Tryk Tilmeld

Har du to eller flere børn indmeldt får du et
billede med valgmuligheder

Når du har indmeldt dit barn, vil du modtage en bekræftelses -mail.
Når du har modtaget din bekræftelses mail, vil du inden for 14 dage modtage en mail med
din opkrævning. Vis der ikke står andet beskrevet

Husk selv at tilmelde dit barn / Børn til de nye sæsonstart.
Du modtager en info mail når næste års tilmelding begynder.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at udmelde dit barn, send en mail til
admin@hfsgymnastik.dk
Ved udmeldelse skal barnets medlems nr. oplyses.
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Medlemslogin
(Kun for allerede indmeldte)

Eksempel på medlemslogin, alle medlems login procedure er ens

Start med og find den 1. mailen du fik da
du indmeldte dit barn

Nederst i mailen finder du brugernavn &
Adgangskode til medlemslogin

Side 6 af 10

Gå ind på www.hfsgymnastik.dk

På forsiden øverst i topmenuen kan du
vælge det link, der heder Medlemslogin

Info om medlemslogin
Indtast den e-mail / tlf. nr. som dit barn er
indmeldt med.
Indtast den adgangskode som står i den
første indmeldelses mail.

Har du 2 eller flere børn indmeldt vil du
møde dette billede
Vælg det barn du ønsker og se
oplysninger på
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Ellers møder i dette billede, her kan i:
-

Se og rediger dit barns profiloplysninger (Må i gerne gøre tit)
Se hvilket hold dit barn er tilmeldt
Se økonomien (Din faktura)
Ændre din adgangskode

Husk selv at tilmelde dit barn / Børn til de nye sæsoner.
Du modtager en info mail når næste års tilmelding begynder.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at udmelde dit barn, send en mail til
admin@hfsgymnastik.dk
Ved udmeldelse skal barnets medlems nr. oplyses.
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Bestyrelsen
Formand:
Henning B. Steffensen
Mail: henning@hfsgymnastik.dk
Tlf.: 2281 0220
Kasserer:
Grethe Knudsen
Mail: grethe@hfsgymnastik.dk
Tlf.: 2529 5617

Bestyrelses medlemmer:

Louise H. Norup
Mail: louise@hfsgymnastik.dk
Tlf.: 3152 6085

Michael H. Norup
(Web- & medlemsansvarlig)
Tlf.: 3152 7652
Mail: admin@hfsgymnastik.dk

Steffie Abildskov
Tlf.: 2711 1854
Mail: steffie@hfsgymnastik.dk
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