Bliv medlem i Hasle Tennisklub
Denne guide er inddelt i 3 faser.
1. fase – Opret dig som bruger
2. fase – Køb medlemskab
3. fase – Tilmeld dig et træningshold

1. Opret en bruger i tennisklubben (Hvis du ikke tidligere har været
medlem)
1. Gå ind på hasle.halbooking.dk og tryk herefter på ”Ny bruger klik her..”

2. Herefter kommer du ind på en ny side hvor du skal udfylde oplysninger omkring dig selv.
a. Medlemsgruppe – Her skal du vælge om du er over eller under 18 år.
b. Navn – Her udfylder du dit fulde navn
c. Din fødselsdato – Her udfylder du din fødselsdag i formatet (Dag, Måned, År fx 01.01.2019).
Her udfylder du også om du er mand eller kvinde.
d. Adresse – Her udfylder du vejnavn og nummer.
e. Postnr/By – Her udfylder du dit postnummer. Systemet vil automatisk indtaste din by.
f. Telefon – Her indtaster du dit telefonnummer
g. Mobil – Her indtaster du dit mobilnummer.
h. Email-adresse – Her indtaster du din mailadresse.
i. Gentag email-adresse – Her indtaster du igen din mailadresse.
j. Licensnr – Her kan indtastes licensnummer såfremt du har sådan et.
k. Nyhedsmail – Her kan du sætte flueben hvis du ønsker at få nyheder tilsendt fra klubben.
l. Email bekræftelse – Her kan du sætte flueben hvis du ønsker at få en bekræftelse når du
har booket en bane.

m. Adgangskode – Her indtaster du din ønskede adgangskode. Den skal være på minimum 6
anslag og indeholde både bogstaver og tal.
n. Ekstra oplysninger – Her kan du markere hvilke rettigheder du vil give systemet adgang til
at vise om dig.
o. Sikkerhedskontrol – Her indtaster du hvad der står i boksen.
p. Betingelser – Endeligt accepterer du betingelser for oprettelse ved at sætte flueben.
q. Til sidst trykker du på godkend oprettelse.

3. Din bruger er nu oprettet.

2. Køb medlemskab (Hvis du tidligere har været medlem i tennisklubben)
4. Gå ind på hasle.halbooking.dk og indtast dit medlemsnummer og adgangskode. Har du glemt dine
login oplysninger trykker du på ”glemt login”.

5. Når du er logget ind kommer du ind på følgende side hvor du skal trykke på ”Køb
klippekort/medlemskaber”.

6. Herefter skal du vælge hvilken type af medlemskab du ønsker. Ud fra din alder er der visse
medlemstyper der er blevet udelukket. Vælg det ønskede medlemskab ved at trykke på perioden.
Her vælges seniorkontingent.

7. Hvis du kun ønsker at købe medlemskab tryk da på ”videre til betaling”

8. Tryk herefter videre til DIBS betaling hvor du kan betale med dankort & VISA-Dankort.

9. Herefter udfylder du dine kortdetaljer og trykker udfør betaling.

10. Du er hermed blevet medlem i tennisklubben og kan nu booke baner. Du modtager en mail med
bekræftelse.

3. Sådan tilmelder du dig et træningshold.
11. For at tilmelde dig et træningshold eller andet hold i Hasle Tennisklub skal du gå ind på
hasle.halbooking.dk og logge ind. (Se evt punkt. 4)
12. Hvis du ønsker at tilmelde dig et træningshold kan du trykke på holdoversigt i menu bjælken i
toppen af vinduet og vælge det ønskede hold du gerne vil tilmelde dig. Hvis der er tale om et
dagsarrangement vil du kunne se dem med det samme. Er der derimod tale om et træningshold,
som typisk løber over flere dage skal du trykke på ”træning” og herefter trykke på det ønskede
hold. På billedet vælges et træningshold.

13. På holdet kan du se information om det ønskede hold. Herunder pris og hvilke datoer det foregår.
Tryk derefter på ”Tilmeld dig sæsonhold”, og herefter ”Læg i indkøbskurs”.

14. Du har nu tilføjet træningsholdet til din indkøbskurv. Hvis der er flere hold du ønsker at tilmelde dig
kan du trykke på holdoversigt. Ellers trykker du på ”Videre til betaling”. Guide til hvordan du hefter
gør kan ses fra punkt 7-10.

