
Medlemssystem mv. for 
klubber under Dans Danmark

Introduktion til Danseren.dk



Hvad kan danseren.dk?

• Medlemsregistrering

• Være klubbens hjemmeside

• Integrere med det fælles oversigtskort over klubber på dans-danmark.dk

• Kontingentbetaling til Dans Danmark

• Tilmelding og betaling til aktiviteter i Dans Danmark

• Planlagt:
Turnerings- og ranglistemodul



Startsiden

• Siden findes på adressen 
www.danseren.dk

• Brugere logger ind ved at 
klikke på Log ind i øverste 
højre hjørne.

http://www.danseren.dk/


Når du er logget ind - 1

• Når du er logget ind, vises tre 
ikoner i øverste højre hjørne:
• Huset giver adgang til en masse 

undermenuer, der er nyttige, 
hvis man vælger at bruge alle 
kroge af portalen.

• Silhuetten giver dig adgang til 
at se din egen profil på 
portalen.

• Tandhjulet giver adgang til 
klubadministrationen – det er 
den, vi skal kigge på i dag.



Når du er logget ind - 2

• Efter klik på tandhjulet, vises linjen 
Klubadministration. Et klik her giver 
adgang til undermenuerne:
• Klubleder: Kom i gang, hvor du opretter en 

administrator.

• Indstillinger, hvor du bl.a. indskriver klubbens 
adresse, kontaktoplysninger og en 
præsentation.

• Brugeradgang, hvor du kan administrere, at 
medlemmer bliver brugere af danseren.dk.

• Vis/ret dansere – det ser vi lige nærmere på.



Vis/ret dansere

• Under dette punkt kan du fremsøge dine medlemmer, 
gemme adresselisten som en fil og finde medlemskort til 
alle medlemmer. Du kan også oprette nye medlemmer.
• Klik på Søg, hvis du vil se alle de medlemmer, der er og har været 

tilknyttet din klub.

• Udfyld et eller flere af søgefelterne, hvis du vil fremsøge en 
bestemt danser eller en bestemt gruppe dansere.

• Gem i fil danner en csv-fil med navn, fødselsdato, adresse og 
kontaktoplysninger på alle de valgte dansere.

• Gem adresseliste i fil danner en csv-fil med adresseoplysninger. 
En adresse medtages kun en gang, selv om flere bor på adressen.

• Gem medlemskort danner en htm-fil med medlemskort.



Når du er logget ind - 3

• Efter klik på tandhjulet, vises linjen 
Klubadministration. Et klik her giver adgang til 
undermenuerne:
• Køb danselicens, hvor du indmelder dine 

klubmedlemmer i Dans Danmark og betaler det 
individuelle kontingent. Det kigger vi på om lidt.

• Betalinger, hvor du kan tjekke, hvad du har betalt 
til Dans Danmark og om du har betalt for en 
bestemt danser.

• Dansesteder, hvor du opretter adresserne på de 
lokaler, din klub danser.

• Betal klubkontingent, hvor du en gang om året 
betaler det overordnede kontingent til Dans 
Danmark.



Køb danselicens - 1

• Her skal du indmelde og betale individuelt 
kontingent for klubbens medlemmer.
• Klik på Søg for at se alle de medlemmer, der er og har 

været tilknyttet din klub, og som ikke har danselicens i 
indeværende sæson. 

• Du kan indsnævre det fremsøgte ved fx at vælge kun at 
se dansere med danselicens i en bestemt sæson.

• Vil du se de nuværende medlemmer, skal du vælge Ja 
ved Har licens i indeværende sæson.

• Bemærk indkøbskurven nederst i billedet, og at du 
øverst har mulighed for at oprette nye medlemmer.



Køb danselicens - 2

• Når du har fremsøgt medlemmerne, skal du 
vælge dem, der har betalt kontingent i din klub 
for sæsonen.
• Vælg alle sætter flueben ved alle de viste medlemmer.

• Fjern alle fjerner flueben ved alle de viste medlemmer.

• Tilføj indkøbskurv tilføjer medlemmer med flueben til 
indkøbskurven.

• Når du har tilføjet medlemmerne til kurven, skal du 
acceptere handelsbetingelser og klikke på Gennemfør.
Herefter føres du til en side, hvor du kan betale med 
kreditkort.



Mangler en danser?

• Nye medlemmer skal oprettes i systemet:
• Klik på Opret ny danser

• Udfyld køn, navn og fødselsdato og klik på Næste.

• Næste side beder dig bekræfte, at du har tastet 
fødselsdatoen korrekt.

• Når dette er bekræftet, får du mulighed for at taste 
flere oplysninger på medlemmet.

• Hvis medlemmet i forvejen findes i systemet, får du 
dog besked om dette. I så fald skal du have 
sekretariatets hjælp til at overflytte medlemmet til din 
klub. 



Vedligehold

• Medlemskartoteket skal vedligeholdes:
• Hvis en danser skifter adresse, mailadresse eller navn, 

skal medlemskartoteket rettes.

• Gå ind under Klubadministration og vælg Vis/ret 
dansere. Fremsøg den pågældende danser, ret 
oplysningerne og klik på Gem.

• Nogle oplysninger kan du ikke selv rette, men det kan 
sekretariatet. Bare ring eller skriv til dem.

• Obs! Det er især vigtigt, at mailadresser bliver holdt 
ajour, da det er ad den vej nyhedsbreve, medlemsblade 
osv. udsendes.



Spørgsmål?

• Sekretariatet hjælper altid gerne, hvis du 
farer vild i systemet.

Tak for i dag


