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Harridslev Rideklub Conventus vejledning 
Denne vejledning er lavet at give en vejledning i de mest almindelige funktioner i vores nye betalingssystem 
Conventus. 
Hvis man ikke har Dankort er der muligheden for at få tilsendt e-mail med opkrævning. 
Denne mulighed giver dog vores kasserer og IT ansvarlige en større administrationsbyrde end betaling via 
Dankort. 
 

Logge ind på profil i Conventus 
 
BEMÆRK: Det er medlemmets login som skal bruges, så hvis det er jeres barn som er medlem af 
Harridslev Rideklub er det barnets login du skal bruge. 
 

Hvis det er første gang du skal logge ind i Harridslev Rideklubs Conventus system 
Hvis det er første gang du skal logge ind i vores nye betalingssystem skal du gøre følgende: 
 

- Gå ind på http://www.hark.dk/ -> Medlemsside eller klik her 
- Tryk ”Glemt adgangskode”: 

 
- Vælg om du vil have din nye adgangskode tilsendt via e-mail eller SMS: 

 
- Når du har modtaget adgangskoden gå ind på http://www.hark.dk/ -> Medlemsside eller klik her 
- Login her: 

 
 

  

http://www.hark.dk/
http://harridslevrideklub.wixsite.com/harridslevrideklub/medlemside
http://www.hark.dk/
http://harridslevrideklub.wixsite.com/harridslevrideklub/medlemside
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Hvis det IKKE er første gang du skal logge ind i Harridslev Rideklubs Conventus system 
Hvis du før har logget ind i Conventus og kender din adgangskode logger du ind her: 
 

- Gå ind på http://www.hark.dk/ -> Medlemsside eller klik her 
- Login her: 

 
 

Ændre adgangskode 
Hvis du ønsker at ændre adgangskode kan du gøre det her: 

 

 
 

  

http://www.hark.dk/
http://harridslevrideklub.wixsite.com/harridslevrideklub/medlemside
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Tilmelde betalingskort 
Denne vejledning viser, hvordan man tilmelder sit betalingskort, så Harridslev Rideklub via Conventus 

automatisk kan 

 Trække betaling for ny abonnementsperiode 

 Indsætte penge på medlemmets konto til kontobetaling. 

Log på Medlemslogin på http://www.hark.dk/ -> Medlemsside eller klik her 

1.  

 

   

   

2. Vælg menupunktet "Økonomi". 

 

   

   

http://www.hark.dk/
http://harridslevrideklub.wixsite.com/harridslevrideklub/medlemside
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3. Vælg menupunktet "Kortoplysninger" i menuen til venstre. 

 

   

   

4. Tryk på knappen "Tilmeld". 

 

   

   

5. Indtast dine kortoplysninger. 
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Der trækkes IKKE nogen penge på dit betalingskort på dette tidspunkt. 

Harridslev Rideklub kan ikke se kortnummer og kontrolcifre, KUN udløbsdato. 

ALLE andre kortoplysninger er skjulte og krypterede. 

 

Spørgsmål eller problemer 
 
Vi vil meget gerne være behjælpelige med alle spørgsmål eller løse eventuelle problemer med ovenstående 
og har du brug for hjælp så er du meget velkommen til at kontakte Harridslev Rideklub enten ved at skrive 
til kassereren på kasse@hark.dk eller IT ansvarlige på it@hark.dk. 
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