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Introduktion 
Hvad er Conventus? 

Conventus, et navn alle medlemmer bør knytte til sig. Det er et værktøj udarbejdet til landets 

idrætsforeninger, der har til formål at lette administrationsarbejdet for både medlemmer og bestyrelsen. 

Det er i sin al enkelthed en "webshop", men i stedet for køb af nye  Adidas sko eller sommerbikini, er det 

betalinger til Team Odense Taekwondoklub for kontingenter, tilmeldinger til kamp/teknikstævner, 

træningsweekender, fællestræninger, gradueringer og alle elementer der indebærer betalingstransaktioner 

til klubben. 

 

Hvad skal jeg eksempelvis betale via Conventus? 

Alle betalinger der skal til klubben foregår her! Det betyder at dit halvårskontingent, DTaF årslicens, 

gradueringer, deltagelsesgebyr til stævner m.m. skal betales via Conventus.  

 

Skal vi, som forælder, betale ekstra for det? 

Nej! Der skal ikke betales for at være medlem af Conventus. Conventus er udelukkende et værktøj for at 

betale "regninger" til klubben, som eksempelvis kontingenter, licenser, gradueringer m.m. 

 

Er det farligt at bruge Conventus? 

Ja! Det kan tage op til 5 minutter at registrere dig første gang og ellers op til 45 sekunder for hver 

indbetaling du laver.  

Vi beklager på forhånd de (få) minutter vi stjæler fra dig ;) 

 

Men hvordan kommer jeg så i gang? 

Hvis du allerede har erfaring med Conventus kan du gå ind på www.teamodense.dk, hvor du øverst til højre 

finder punktet "Kontingent". Klik derpå og følg vejledningen. 

 

-> Hvis du ikke har erfaring beder vi dig læse med på næste side!  

 

Spørgsmål? 

Du er altid velkommen til at kontakte undertegnede for yderligere spørgsmål. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Vigan Shemsiu 

Næstformand, Team Odense Taekwondo Klub 

 

Mobil: 40 97 12 71 

Mail: info@teamodense.dk 
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Anvendelse 
Introduktion (Læs først her!) 

Conventus er et dejligt nemt modul, som kan anvendes af alle. Første gang er naturligvis altid kompliceret 

som alt andet. Det er derfor vigtigt, at du afsætter tid til at læse dette grundigt igennem, så vi undgår de 

fleste simple fejltagelser.   

FØRSTE gang du bruger Conventus hos Team Odense Taekwondo Klub 

Det første du skal starte med er følgende: 

Punkt 1: Gå ind på www.teamodense.dk 

  

Punkt 2: Vælg "Kontingent" fra navigationslinjen. Dette punkt er altid placeret længst mod højre.  

 
 

Punkt 3: Klik på det hold du skal tilmeldes. Holdnavnet er selvbeskrivende, men er du stadig i tvivl om, 

hvilket hold du skal tilmeldes bedes du kontakte undertegnede.  

 
 

Punkt 4: Klik på knappen "Tilmeld" i det grå felt. 

 
 

Punkt 5: Indtast deltagerens oplysninger eller indtast brugernavn og adgangskode, hvis du har modtaget et. 

Det er meget vigtigt at indtaste mobilnr og e-mail adresse. 

Melder du dit barn til er det meget vigtig at det er barnets personlige oplysninger og din egen e-mail 

adresse. 

 
 

Punkt 6: Klik "Tilmeld" og følg vejledningen. 

Du modtager nu en mail som bekræftelse, der også indeholder en adgangskode du fremover kan bruge ved 

tilmeldinger. 

 

HUSK: Hvis du er forælder og har flere børn, der dyrker Taekwondo i klubben skal du gentage samme 

proces fra punkt 1-6 igen.  

 

NÅR DU SKAL tilmelde dig selv/dit barn til træningsweekender, gradueringer m.m. 

... skal du bruge det SAMME brugernavn/email og kodeord, som du startede med at oprette. Du skal altså 

IKKE oprettes for hver gang du skal tilmeldes et hold. Dette skal man KUN gøre første gang man benytter 

Conventus.  

 

Dine oplysninger - dit ansvar! 

Det er vigtigt, at DU selv opdaterer dine informationer via Conventus. Du kan under "Kontingent" også 

finde et modul, der giver dig mulighed for at logge ind og se hvilke hold du er tilmeldt.  

De oplysninger ved Conventus bruger vi til at kontakte jer, og derfor er det vigtigt, at de oplysninger 

matcher de faktiske data. 

 

Er du stadig lidt rundtosset over Conventus?  

Giv mig et kald på 40 97 12 71 eller info@teamodense.dk (Jeg tjekker mails dagligt). 


