
 

Videoer og ytterligere informasjon finnes på http://support.weborg.no/ 

 

 

Logge inn på hskn.no 

1. Gå inn på www.hskn.no/ 

2. Medlems-menyen finner du øverst til venstre på siden. Ikonet er tre loddrette streker. 

Ved å trykke på ikonet kan du ta frem/skjule menyen. 

3. Logg inn med brukernavn og passord 

 
4. Har du ikke brukernavn og passord, trykk «Glemt brukernavn/passord». Du vil da bli 

bedt om å oppgi mailadressen din. En mail vil bli sendt til deg med brukere som er 

registrert på denne mailadressen. 

Du kan også kontakte medlem@hsk.no for å få tilsendt brukernavn/passord. 

 

 

Videre menyvalg: 

Når du har logget inn får du opp medlemsmenyen. 

Har du familiemedlemskap og har logget inn med brukernavnet som er registrert som 

hovedmedlem har du her tilgang til å vise alle familiemedlemmenes aktiviteter og regninger.  

Er du logget inn på et familiemedlem som ikke er registrert som hovedmedlem, får du kun 

opp dine egne aktiviteter/regninger. Ved å velge «Innstillinger» og så «familie» får du en 

oversikt over husholdningens medlemmer.  
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Meny enkeltmedlem: Meny hovedmedlem: 

  
 

 

Logg inn som familie: 

Ved å logge på familiens hovedkonto og trykke «logg inn som familie» kan du veksle mellom 

husstandens familiemedlemmer. Pr. dags dato må du inn på hvert enkelt familiemedlem for å 

se utestående regninger /treningsavgifter som ligger på denne personen. 

Det jobbes med en løsning som gjør at alle regningene skal dukke opp i hovedmedlemmets 

navn/oversikt uten at man må veksle mellom medlemmene. 

 

Menyvalg: 

Meldingssenter 

Her kan du sende melding til andre medlemmer 

 

Min kalender 

Her ser du kalenderaktiviteter for grupper du tilhører. Du kan velge 

hvilke kalendere du vil få opp ved å velge «min kalender» og 

«innstillinger». 

 

Mine medlemskap 

Her får du oversikt over hvilke medlemskap og aktiviteter du er 

registrert på i klubben.  

I undermenyen «innmeldinger» kan du melde deg inn i nye aktiviteter.  

(Vær oppmerksom på at ikke alle aktiviteter ligger i menyen.) 



  
Ønsker du å melde deg av en aktivitet, ta kontakt med avdelings-ansvarlig, eller send en mail 

til medlem@hsk.no   

 

 

Betaling 

 
Under betaling finner du oversikt over dine betalte og utestående betalinger denne sesongen. 

Ved å trykke på betal blir du sendt videre til et sikkert betalingsvindu hvor du betaler med 

visa (kortnummer).  

Har du flere regninger lønner det seg å registrere kortet under undermenyen «betalingskort». 

Da slipper du å taste inn kortnummer for hver aktivitet du skal betale. 
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Innstillinger 

Under innstillinger kan du endre dine personlige opplysninger, se dine familiemedlemmer og 

dine lagrede betalingskort. Du kan også endre brukernavnet og passordet ditt. 

Sjekk at opplysningene vi har registrert på deg stemmer! 


