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Dato: 7. august 2017

Kontingentopkrævning for sæson 2017/18 fra Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub
Kontingentopkrævningen sker lidt anderledes end den er sket de foregående år, da RSIK har fået nyt
bogføringssystem med indbygget automatisk indbetaling af kontingent.
Du skal SELV tilmelde dig RSIK via vores hjemmeside, hvor der er et link til www.rsik.klub-modul.dk
Her finder du det hold du er tilknyttet fra bobler, begynder/U7 til Old Boys holdene.
Boblere + Oldboys betaler fortsat 1 rate pr. sæson (derfor står der 365 dage ved tilmeldingen).
U7 til U20 + 1., 2. og 3. div . betaler fortsat over 2 rater pr. sæson (derfor står der 180 dage ved tilmeldingen).
Når du først har tilmeldt dig skal du ikke foretage dig mere før du på et tidspunkt skal udmeldes eller du har
fået nyt betalingskort.
Hvis du er på et af ungdomsholdene vil du automatisk blive flyttet fra f.eks. U9 til U11, når du aldersmæssigt
opfylder og betingelserne.
Du bliver indmeldt ved at gå ind på www.rsik.klub-modul.dk, ude til venstre står der ”Opret profil”, du starter
med at udfylde dette. Derefter klikker du på ”Holdtilmelding” som du finder i menu baren øverst i billedet og
finder det hold du tilhører – du bliver guidet frem. Man ender med at skulle indtaste sit kortnr. m.m. fra sit
Dankort og herefter sker betalingen til RSIK automatisk.
Du vil modtage en mail og SMS 5 dage før der hæves næste gang. Ligeledes vil du, hvis dit Dankort udløber,
få en meddelelse om, at du skal ind og ændre dine betalingsoplysninger for at kontingentet forsat vil blive
betalt.
Iflg. samarbejdsaftalen med Rødovre Mighty Bulls (RMB), så kan betalende ungdomsmedlemmer få udleveret
et adgangskort til en ståplads, til hver af RMB´s hjemmekampe (træningskampe, pokalkampe og kampe i
ligaen til og med kvartfinalerne).
Seniorhold kan erhverve et adgangskort for en pris á 500 kr./sæson. Beløbet afregnes direkte til RMB, når kortet
udleveres.
Kortet er strengt personligt og ved misbrug inddrages dette.
Som legitimation for betalt kontingent til RSIK, skal fremvises betalt bankoverførsel, når kortet skal udleveres.
Henvendelse til RMB skal ske via kontor@mightybulls.dk
Udleveringen sker fra RMB´s kontor i Rødovre Centrum 1K, 1. sal nr. 288 telefon 91 55 73 03.
INGEN adgang til Elitekampe uden nyt adgangskort.
Såfremt du har et kort fra sidste sæson, kan dette genaktiveres af RMB – der er dog fortsat en omkostning
forbundet med dette, som beløber sig til 100 kr.
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