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Brugervejledning til  
DanskVandrelaug-Kbh.membersite.dk 
 

Membersite er en tilmeldingsside, som er rettet mod såvel 
medlemmer som ikke medlemmer af DVL. Her vises alle udbudte 
vandreture, vandreferier og sommerhusudlejningsperioder. 

Siden kan tilgås direkte på web-adressen:  

https://danskvandrelaug-kbh.membersite.dk 

Vejledningen fortæller, hvorledes du logger ind, finder en tur, tilmelder 
dig ture, hvor der er tilmeldingspligt, samt hvor du kan finde dine 
fakturaer og opkrævninger på restbetaling for vandreferier (med 
ratebetaling). Du kan endvidere se alle ledige perioder for de to 
sommerhuse i henholdsvis Ulfshale og Evetofte og gennemføre 
booking og betaling af sommerhuse.  
 

1. Førstegangsbruger / Glemt adgangskode  

Er du førstegangsbruger og medlem af DVL, og ønsker at tilmelde dig 
en vandretur/ferie eller leje et sommerhus, skal du: 

1. klikke på LOG IND (som du finder i øverste højre hjørne) 

https://danskvandrelaug-kbh.membersite.dk/
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- herfra vil du blive sendt videre til log ind siden 
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- da det er første gang du logger på vort nye tilmeldingssystem 
(Membersite), har du ikke registreret en adgangskode. Derfor 
skal du: 

2. Klikke på ”Glemt adgangskode?” 
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- Herfra vil du blive bedt om at angive din e-mail eller dit 
medlemsnummer 
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3. Indtast dit Medlemsnr. og klik på OK 



Brugervejledning Membersite_version 20.02.17_A  6 
 

 

 

- efter du klikker på OK vil der komme en lille tekst der beder dig 
tjekke din e-mail.  
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- Denne tekst betyder at systemet indenfor 2-5 min vil sende dig 
en e-mail. 

- Efter 2-5 minutter vil du modtage en e-mail fra Dansk 
Vandrelaug, der hedder Glemt password. 

 

- I denne e-mail finder du et link til at oprette en ny adgangskode 
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4. Klik på linket i e-mailen. (Hvis ikke det er muligt at klikke på linket 
skal du kopiere hele linket og indsætte det i din internet browser) 

 

- Efter du har klikket på linket vil en ny side i din internet browser 
blive åbnet. 

 

5. Indtast din nye adgangskode og klik på OK. (Bemærk din 
adgangskode må ikke indeholde et ”#”.) 
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- Når du klikker på OK vil en lille boks dukke op der siger din nye 
adgangskode er gemt 
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- Herefter vil du blive ført videre til Membersite, hvor du vil se Min 
profil.  
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- På Min profil, kan du se oplysninger omkring dig selv. Under 
boksen med dit navn og e-mail her du også mulighed for at skifte 
din adgangskode. (Bemærk det er ikke påkrævet at indtaste 
øvrige oplysninger, disse er kun til information for dig selv) 

6. I venstremenuen kan du ved at klikke på Arrangementer, vælge 
Kommende arrangementer. 
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- Ved at klikke på Kommende arrangementer kan du se alle 
kommende vandreture/ferier og sommerhuse. 



Brugervejledning Membersite_version 20.02.17_A  13 
 

 

 

7. Klik på Flere søgemuligheder for at filtrere i arrangementerne der 
bliver vist. 
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8. For søgemuligheden Gruppe, kan du vælge mellem Ferier, 
Sommerhuse, Vandreture og Øvrige aktiviteter.  
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- Med valg af Ferier vil de kommende arrangementer blive sorteret 
herefter. 

- Du kan på denne måde finde de arrangementer der har interesse 
for netop dig. 

9. Ved at klikke på navnet for et arrangement, vil der blive vist mere 
information omkring arrangementet 
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- Nederst i beskrivelsen af arrangementet vil du se hvor mange 
ledige pladser der er tilgængelige, samt TILMELD knappen der 
starter din tilmelding til arrangementet. 

- Ved at klikke på Fakturaer kan du se fakturaerne for de ture, du 
har tilmeldt dig og betalt for. Ligeledes fremsendes opkrævninger 
for restbetalingen for ture med ratebetaling hertil (du vil blive 
adviseret pr. e-mail herom ca. 1 uge forud herfor). Når du 
modtager en opkrævning, som skal betales, skal du klikke på 
VÆLG på opkrævningen, dernæst på BETAL (lidt længere ned 
på siden). Herefter følges anvisningen på skærmen. Der skal 
betales med Dankort. Du vil umiddelbart derefter modtage en 
betalingskvittering fra betalingsmodulet. 
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2. Gæste profil 

Hvis du ikke er medlem af DVL, kan du oprette en gæste profil – 
bemærk, at ikke alle ture er åbne for tilmelding for ikke-medlemmer. 
For at oprette en gæste profil skal du: 

1. Klikke på OPRET PROFIL i øverste højre hjørne. 
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- Herefter vil du Opret profil vises 
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2. Udfyld Fornavn, Efternavn, E-mail og Adgangskode, læs 
handelsbetingelserne og sæt flueben herved. Afslut ved at klikke 
på OK. 

- Herefter vil du blive ført videre til Membersite, hvor du vil se Min 
profil.  
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- På Min profil, kan du se oplysninger omkring selv samt skifte din 
adgangskode. (Bemærk det er ikke påkrævet et indtaste Øvrige 
oplysninger, disse er kun til information for dig selv) 

3. I venstremenuen kan du ved at klikke på Arrangementer, vælge 
Kommende arrangementer. 
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- Ved at klikke på Arrangementer og klikke på Kommende 
arrangementer, kan du se alle kommende vandreture/ferier og 
sommerhuse. (Bemærk som gæst kan du kun tilmelde dig 
udvalgte vandreture)  

- Ved at klikke på Fakturaer kan du se fakturaerne for de ture, du 
har tilmeldt dig og betalt for.  

 

 


