Opdateret d. 25.01.2021.

Vejledning i Licensbestilling
Ifølge Dansk Taekwondo Forbunds Love - Kapitel 2, § 4, Stk. 3 hedder det:
”Alle, der er medlem af en klub under DTaF, og som dyrker Taekwondo skal betale licens hos DTaF, uanset
om medlemmet ønsker at deltage i gradueringer eller andre af Forbundets arrangementer. Al indbetalt
licens skal afregnes til Forbundet, uanset om licensen opkræves direkte eller indgår i et indskud/depositum.
Indmeldingen i DTaF skal ske senest 1 måned efter indmeldelse i klubben”. Skulle der i en klub findes en
frivillig forælder, som ikke har berøring med forbundet eller på anden måde har en aktiv rolle ved stævner
m.v., skal denne ikke betale licens.

Endvidere lyder det ifølge – Kapitel 2, § 4 Betingelser for medlemskab, Stk. 6:
”Ved manglende rettidigt medlemsindberetning til DIF, kan DTaF´s hovedbestyrelse opkræve en bøde
svarende til seneste antal DIF/DTaF medlemsindberetning gange 150,00 kr.”

Og til sidst lyder det ifølge Kapitel 2, § 4, Stk. 5:
”En klub der groft tilsidesætter DTaFs love kan udelukkes for en tidsbegrænset periode”.

Genbestilling af licenser: Side 2
Opret nye medlemmer: Side 4
Flyt medlem fra klub til klub: Side 6
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Hvordan genbestiller jeg licenser for klubbens medlemmer.
Klik på ”Medlemmer”.
Klik på ”Licensfornyelse”.

Tryk på ”Start”.
Nu kan du finde alle tidligere passive medlemmer, og genbestille for dem.
Du kan sætte filteret ”Har licens” så det kun er dem som var aktive året før som vises.
Afkryds personer på listen og tryk ”Fortsæt” (evt. et par gange).
Herefter bliver du ført til en side, hvor du kan gennemføre betalingen (betalingskort).
Når betalingen er foretaget, aktiveres medlemmet samtidig automatisk, og du kan herefter f.eks. tilmelde
medlemmet til stævne/kursus med det samme.
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Note:
Genbestilling koster kr. 250,- pr. licens.
Prisangivelsen er gældende pr. 2021-01-25, men kan være ændret.
Kontroller evt. gældende pris hos sekretariatet@taekwondo.dk
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Hvordan opretter jeg helt nye medlemmer?
Ved helt nye medlemmer forstås personer der ikke tidligere har haft licens i DaTF. Spørg gerne
medlemmet, om han/hun tidligere har haft licens – f.eks. i en anden klub:
Klik på ”Medlemmer”
Klik på ”Tilføj”
Angiv hvor mange nye medlemmer du vil oprette.
Vælg f.eks. 4; du kan så oprette alle 4 inden der gås til betaling.

Udfyld alle felterne og tryk på ”Bekræft”
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Alle felterne skal udfyldes.
Hvis ikke, markeres disse med en rød streg

Noter:
Hvis licensen bestilles imellem 1. august – 31. december, koster det kr. 100,- pr. ny licens.
Hvis licensen bestilles imellem 1. januar – 31. juli, koster det kr. 250,- pr. ny licens.

Prisangivelsen er gældende pr. 2021-01-25, men kan være ændret.
Kontroller evt. gældende pris hos sekretariatet@taekwondo.dk
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Hvordan flytter jeg et medlem til/fra en anden klub?
Send en mail til sekretariatet (sekretariatet@taekwondo.dk) med navn og pasnummer på det medlem der
skal flyttes, og oplys fra og til hvilke klubber der skiftes mellem.
Herefter får du besked når klubskiftet er foretaget, og såfremt der er udestående med licens for
indeværende år, skal der genbestilles licens som beskrevet ovenfor.
Ved et klubskifte skal man i øvrigt være opmærksom på følgende DTaF regler, Afsnit 4, §
3, Stk. 6:
”Man skal have været medlem af en klub i mindst 2 måneder, før man kan stille op for den pågældende
klub. Man kan kun løse licens for én klub, og licensen er afgørende for hvilken klub man kan stille op for.
Hvis man skriftlig kan dokumentere at oprindelses-klubben ikke har indvendinger mod klubskiftet, dog fra
det øjeblik hvor der foreligger gyldig licens”.
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