
 

Vedr. holdbooking: (Læs venligst grundigt) 

 

 For at på og afbooke plads på computeren i receptionen: 
 

Kør dit medlemskort igennem kortlæseren på siden af skærmen. Tryk ”Ny reservation” i venstre hjørne – Du er nu klar til at finde 

det ønskede hold.   

 

Du kan booke dig på hold 3 uger frem i tiden, og du bladrer frem ved at trykke på ugedagene. Når du har fundet det ønskede hold 

trykker du ”Tilmeld”. Du bliver nu spurgt om du vil bekræfte din tilmelding og hertil svarer du ”Ja”. Du har nu en plads på det valgte 

hold.  

 

Ønsker du at afmelde dig igen, finder du det valgte hold på samme måde og afmelder dig. Du kan senest afmelde dig 3 timer 

inden holdstart. Senere end dette kan du ikke afmelde dig, og du vil få en bøde for udeblivelse fra holdet.  

HUSK at tjekke ind på holdcomputeren i receptionen mindst 5 min. før det hold du har tilmeldt dig 

starter. HUSK at trykke på knappen med det bookede holds navn – Det er altså IKKE nok blot at 

køre kortet igennem. 
 

 For at på og afbooke plads via vores hjemmeside: 
 

Log ind ved hjælp af dit medlemsnummer samt de første 4 cifre i dit cpr. nr.( altså din fødselsdato). Herefter følger du 

anvisningerne på hjemmesiden. Ønsker du at afmelde dig fra et hold foregår dette på samme måde. Husk at du senest kan 

afmelde dig et hold 3 timer før holdstart. Senere end dette kan du ikke afmelde dig, og du vil få en bøde for udeblivelse fra 

holdet. 

 

Dit medlemsnummer står på den folder som normalt udleveres ved indmeldelse. 

Kender du ikke dit medlemsnummer kan du kontakte os og få det. BEMÆRK at dette KUN kan lade sig gøre i vores 

bemandingstider da vi udover disse tider ikke er ved computeren og kan finde nummeret. 

 

HUSK at tjekke ind på holdcomputeren i receptionen mindst 5 min. før det hold du har tilmeldt dig 

starter. HUSK at trykke på knappen med det bookede holds navn – Det er altså IKKE nok blot at 

køre kortet igennem. 
 

 

 Vedr. Venteliste:  
 

Såfremt at der ikke er ledig plads når du booker dig på, vil du få en plads på ventelisten. Skulle der blive ledig plads vil du modtage 

en SMS om at du er blevet rykket op til en plads. BEMÆRK at telefonnetværk, SMS system mv. KAN være nede, og at vi ikke 

påtager os ansvar for manglende SMS ved oprykning på hold. Har du en plads på ventelisten skal du forholde dig til dette på 

samme måde som hvis du med SIKKERHED havde en plads, da ansvaret er det samme. 

Ønsker du ikke denne plads alligevel, er det dit ansvar at få dig afmeldt igen. Afmelder du dig ikke inden 3 timer før holdstart vil du 

få en bøde for udeblivelse – OGSÅ hvis du er blevet rykket op fra ventelisten i sidste øjeblik. Kan du ikke møde til et hold som du er 

på venteliste til så sørg for at afmelde dig igen INDEN 3 timer før holdstart.    

 

 Vedr. Udeblivelse mv.: 
 

HUSK at udeblivelse, for sen afmelding eller fremmøde senere end 5 min. før holdstart medfører følgende ”konsekvens”: 

 Medlemmer med pbs medlemskab: 50 kr. som trækkes sammen med det mdr. kontingent.  

 Medlemmer med periode kort som f.eks. årskort: Perioden forkortes med 2 dage.  

 

For at dette nye system skal fungere, kan betingelser herfor faste. Får man en bøde mv. så kan denne IKKE 

annulleres. Ønsker man ikke at ”risikere” dette, bør man ikke booke plads, men i stedet bare møde op uden 

reservation, og håber på at der er plads.  


