
Velkommen til KIF Tennis nye bookingsystem 
 

Vi har opdateret vores bookingsystem til KIF Tennis, så det nu er mere tidssvarende og kan nogle 

flere ting. Det er rigtig smart og vi er sikre på du bliver glad for det. 

Du kan finde bookingsystemet på følgende måder: 

• Log på vores hjemmeside på www.KIF-tennis.dk og klik på den grønne knap ovre til højre: 

”Klik her for banebooking og tilmelding til træning/arrangementer”  

• Tast direkte i din browser https://kif-tennis.halbooking.dk/  

Systemet tilpasser sig skærmen, uanset om du logger på via PC, tablet eller telefon. 

Når du kommer frem til startsiden er du ikke logget ind, men kan klikke på billederne og læse 

hvad der sker.  

Er du nyt medlem, kan du udfylde indmeldelsesformularen under ”Nyt medlem” og få adgang til 

systemet. 

 

Vigtigt: 

Som medlem skal du selvfølgelig ikke benytte denne funktion, men gå til ”Login” oppe i højre 

hjørne. Her bruger du dit medlemsnummer og din kode. Det er vigtigt at du altid logger ind, når du 

benytter systemet. Ellers tror den du ikke er medlem og opfører sig anderledes. 

 

Køb af medlemskaber: 

• Der er flere muligheder for at forny medlemskabet. 

• Klik på dit navn oppe i menulinjen og din side kommer frem. Her kan du se oplysninger om 

dit medlemskab.  

• Ovre til venstre er der forskellige Apps som du kan benytte. Klik f.eks. på ”Medlemskaber 

og klippekort” og forneden vil du kunne klikke på ”Køb eller forny”. 

• Nu ser du de muligheder der er for din aldersgruppe. 

• Klik på ”Køb” for det du vil købe. 

• Er du enig i det der står, klik på ”Til betaling” 

• Er du ikke enig kan du klikke på ”Tøm kurv” og gå tilbage til forsiden. 

• Systemet arbejder med en indkøbskurv, som du skal benytte både når du som her fornyer 

medlemskabet og også når du vil tilmelde dig Arrangementer, Træning eller booke en 

bane. Hver gang skal man over Kurven og er det f.eks. bookning vil der stå kr. 0,- og du 

bekræfter ”købet”. Husk at bekræfte. Ellers gælder det ikke. 
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• Er du kommet videre til betaling, udfylder du med dine kortoplysninger og vupti har du 

fornyet dit kontingent. 

• Du kan også gå direkte ind via ”Medlemskaber” på forsiden og så er det ellers som 

beskrevet ovenfor. 

• Du kan nu lige tjekke om der står de rigtige oplysninger om dig. Klik på dit navn oppe 

foroven og vælg profil. Du kan se det samme inde på ”Din forside” 

 

Tilmelding til Træning og Arrangementer 

• Gå til forsiden 

• Klik på ”Træning” eller ”Arrangementer” 

• Klik på ”Vis mere” for det du ønsker at købe eller tilmelde dig 

• Læs mere omkring emnet og klik på ”Læg i kurv” 

• Herfra er det det samme som ovenfor. 

• Husk at selv om det er et gratis arrangement, skal du gennemføre købet via kurven. Du vil 

selvfølgelig ikke blive bedt om at betale, hvis det koster kr. 0- som ”Kom I gang Turnering” 

• Gør du ikke dette, er du ikke tilmeldt. 

 

Bookning af bane 

• Skal du booke en bane, er der lidt ændringer fra det gamle system, men princippet er det 

samme.  

• Du skal søge en medspiller for at kunne booke en bane.  

• Klik på den bane du ønsker at booke. 

• ”Opret booking” siden popper op. Du skal nu finde en makker at spille med. 

• Der er fritekstsøgning, så du behøver ikke skrive hele navnet. Dog vil systemet brokke sig 

hvis der kommer over 10 frem på din søgning. Så er du nødt til at skrive lidt mere. 

• Du kan også bruge nummeret på din medspiller, hvis du kender dette. 

• Ovre til højre vil der stå hvem du har spillet med de sidste par gange og du kan bare klikke 

på navnet her. 

• Klik på ”læg i kurv”.  

• Nu ser det ud som om du er ved at købe noget. Det er du i princippet også, men det er til 

kr. 0,- da du jo er medlem og har betalt dit kontingent.  

• Klik på ”Bekræft Booking” og du har booket en bane 

• En kvittering kommer frem og du kan printe denne, hvis du har lyst. 

• Du vil som sædvanlig få besked på Mail/sms om at der booket med dit nummer og det 

samme vil din medspiller. 

• Du kan under din profil vælge eller fravælge besked på Mail og sms. 



• På de første par vinduer vil du også kunne se hvilket medlemskab du har og hvor længe det 

løber.  

• Ønsker du at slette en booking, klikker du på din booking i baneoversigten og trykker på 

”Annuller” 

Øverst oppe i højre hjørne kan du altid finde tilbage til forsiden. 

Nederst finder du kontaktinformationer og Link til Facebook og hjemmeside. 

Du kan bare forlade systemet uden at Logge ud. Det sker automatisk efter nogle minutter. Vil du 

gerne selv styre dette, kan du logge ud ved at klikke på dit navn oppe for oven og ”Log ud” 

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til info@kif-tennis.dk eller bent@klintevej.dk 

God fornøjelse med det nye look. 

KIF Tennis 
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