
Vejledning til banebooking i Matchi
(se bookingregler sidst i vejledningen)

1. Åbn internettet og gå til https://matchi.se – eller tryk på genvejen på vores 
hjemmeside

2. Log ind i systemet 
OBS hvis du ikke har oprettet dig i Matchi systemet skal du gøre dette først se
guiden her: Matchi - Sådan opretter du dig i systemet

https://matchi.se/
http://kif-tennis.dk/wp-content/uploads/2021/03/Matchi-guide-registrering.pdf


3. Når du er logget ind kan du reservere baner ved at trykke på ”Book ny tid” og derefter 
vælge KIF Tennis i listen eller ved at finde KIF Tennis i systemet under favoritter eller 
gennem menuen Spillesteder

4. Vælg først den dato du vil reservere på og klik herefter på den ønskede time.
Brug evt. knappen ”Book flere” for at booke flere timer på én gang.



5. Du skal nu trykke på ”Book” knappen og bekræfte din reservation.
VIGTIGT – Hvis du skal spille med en af klubbens andre medlemmer skal du tilføje 
ham/hende under ”Medspiller”, så bliver du ikke opkrævet betaling for reservationen.
Du skal kende din medspillers e-mail adresse for at booke en bane med en medspiller –
det er desværre ikke muligt at søge på navn i denne version af systemet.
Spil med en gæst – Hvis du ikke spiller med en anden af klubbens medlemmer skal 
du ikke tilføje en medspiller – det koster 75 kr. pr. banetime at spille med en gæst.
Vi har ikke mulighed for at administrere gæstebilletter, så det er altså ikke længere 
muligt at spille gratis med gæster – til gengæld er man ikke begrænset til 3 
gæstetimer, men kan booke og betale for så mange gæstetimer, som man har brug for.



6. Banen er nu reserveret og du modtager en e-mail samt en sms med en kode til døren 
på den bane du skal spille på 
OBS! Indtil ca. d. 15/04/2021 skal du stadig bruge din gamle nøglebrik ved 
døren til banen

Bookingregler: 

• En bane kan bookes max. 5 dage frem i tiden
• Man kan kun have 3 åbne bookinger – har du brug for at reservere baner til et specielt 

arrangement kan du kontakte bestyrelsen eller sende en e-mail til info@kif-tennis.dk
• Hvis du vil bruge klubbens boldkanon skal du reservere bane 3 eller bane 4 med 

medspiller boldkanon@kif-tennis.dk 
• Banen skal fejes efter brug. Der skal fejes helt ud til hegnet, så vi undgår at der vokser

mos og ukrudt i kanterne.
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