
Svømmeklubben HASA – medlemskab og kontingent 
(opdateret primo oktober 2018) 

 

Dem der én gang har oprettet sig kan gå direkte til punkt 5 vedr. kontingentbetaling. Log på systemet 

direkte på www.holdsport.dk og klik øverst til højre på ”Log på” 

 

Har man glemt brugernavn eller password kan man få det tilsendt på sin mail vha. linket i bunden. 

 

 

1) Gå ind på vores hjemmeside – www.hasa.dk – og klik på ”Om klubben” 

 

2) Klik derefter på ”Bliv medlem” og ”Tilmeld” 

 

http://www.holdsport.dk/
http://www.hasa.dk/


3) Udfyld diverse oplysninger og klik på ”Indsend” 

 

Obs. I boksen “Evt. kommentar” vil vi bede dig skrive, hvad du synes må være vigtigt for os i klubbens 

ledelse, underviserne og/eller livredderen at vide ift. dig. Hvis du har en lidelse, som kan være af 

betydning for din sikkerhed i vandet, skal vi vide det. Det er specielt lidelser, som kan medføre et akut 

anfald i forbindelse med anstrengelser i vandet, specielt epilepsi, astma og sukkersyge. For børn 

kan/bør det også være navne på forældre. 

 

Nedenstående fremkommer og du må nu vente på at en fra klubben har accepteret din tilmelding. 

 

 

 

4) Når din tilmelding er accepteret vil du sandsynligvis modtage en mail (modtager du ingen mail* i løbet af 

et par dage, prøv selv at logge ind på www.holdsport.dk, og gå til punkt 5) 

 

 

 

*) Test viser desværre at mailen ikke altid kommer af sig selv. 

http://www.holdsport.dk/


Klik på linket i mailen for at logge på Holdsport 

 

Første gang bliver du bedt om at ændre dit password 

 

 

  



5) Efter oprettelse, holdøje med eventuel kontingentbetaling! 

Hvis indgangsbilledet ligner nedenstående, er systemet ikke klar til at modtage din kontingentbetaling! 

Afvent og prøv selv at logge på www.holdsport.dk igen i morgen. (Dette virker lidt ”underligt”, ja, men … 

”jeg tror” at kontingentoprettelsen måske – i nogle tilfælde - afventer en natlig automatisk kørsel hos 

Holdsport, hvorved du først kan betale ”i morgen”!) 

 

 

Obs. Nogle modtager en mail ala nedenstående når ”kontingentbetalingen” er klar, men igen … i 

min test oplever jeg det ikke altid! Derfor tjek selv efter … i morgen 😊 

 

 

Ser billedet ud som på nedenstående, er systemet klar til at tage imod dit kontingent (bemærk den røde 

boks til højre). 

 

Klik på betal og du kan nu betale dit kontingent. 

http://www.holdsport.dk/


 

1: Vælg helårs eller halvårs kontingent 

2: Accepter betingelser 

3: Klik på en betalingsmetode, ved ”Betal ked kort” fremkommer nedenstående 

 

 

 


