
Oprettelse af bruger samt brugen af rabatkode for moderklubsmedlemmer 

1. Gå ind på https://billet.randersfc.dk/ 

 

2. Er det første gang man skal bruge sin profil, klik på funktionen ”Opret konto” 

Herefter kan vælge at tilknytte sin Facebookprofil og logge ind med den, eller logge ind via an 

email-adresse. 

Har man allerede oprettet en konto, spring til punkt 5 
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3. I dette tilfælde indtaste email adresse og klik på ”Næste” – Herefter indtaster fornavn, efternavn 

samt password efter eget ønske.  

Klik til sidst på ”Opret konto” 

 

 

4. Der bliver nu sendt en aktiveringsmail til den pågældende mailadresse som skal aktiveres. 
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5. Herefter kan der nu logges ind, enten via Facebook eller via den valgte email. 

Efter login kan man se hvilke produkter der er aktive i Randers FC’s billetsystem. 

 

I dette tilfælde klikkes på kampen ”Randers FC vs. FC København” 

 

6. Nu vælges den sektion som er ledig  

(I eksemplet her er alle sektioner tilgængelige, det vil ikke være tilfældet fremover) 
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7. Vælg antal billetter – Det er muligt at vælge mere end 1 billet, men Voucherkoden tillader kun 1 

billet ved betaling. 

Klik på ”Ok” 

 

8. Nu kommer man frem til betalingsvinduet og vælger typen af billet. 
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9. Indtast Rabatkoden fra Moderklubkortet i feltet ”Brug Rabatkode/Gavekort” – Prisen ændrer sig nu 

til 0 Dkk 

 
 

Klik på betalingssymbolet i nederste højre hjørne 

 

 

10. Klik på ”Afslut transaktion” 

 

 

Rabatkode 1409572/6700 
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11. Vælg hvordan du ønsker at modtage din billet  

Klik på ”Send billet som SMS” 

 

12. Indtast mobilnummer og klik på ”Send billet som SMS” 

Herefter modtager du en SMS med et link til billetten som nu kan scannes direkte fra mobilen. 



Oprettelse af bruger samt brugen af rabatkode for moderklubsmedlemmer 

 

 

 

13. Du kan også vælge at hente billetten ned til print fra computeren. Det sker ved at klikke på ”Hent 

dine billetter” og dernæst vælg ”Direkte link” – Så kommer billetten i form af PDF som printes og 

medbringes på BioNutria Park Randers. 
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