______________________________________________________________________________
Vi har i Mejdal-Halgård Tennis og Padel et eksternt bookingsystem.
Som nyt medlem får du i din mailboks et link fra BookingPortal samt en invitation til at blive
medlem af bookingsiden. Det er vigtigt, at du bruger det tilsendte link til at oprette dig på siden!
Bemærk at denne vejledning er lavet til tennis, men proceduren er den samme for medlemmer af
padel og tennis.

Klik på linket Brug invitation og du kommer ind på bookingportalens side. Her skal du klikke på
Opret dig.
Når du har indtastet og gemt informationer klikker du på
billedet:

Derefter går du ind under mine
bookingsider øverst på siden:

Herefter på vis:

…og endelig på vores logo:

Under dit navn øverst på siden, kan du så angive og ændre personlige oplysninger.
Læg mærke til, at dette skal du selv gøre:

Booker du tennis, er der ingen restriktioner på antallet af bookinger.
Booker du padel, har du til enhver tid mulighed for at have tre aktive reservationer (altså 3 timer).
Har du brug for mere, må du kontakte undertegnede.
Booking bekræftes på mail og du får en unik booking billet, som fx kan medbringes på din
mobiltelefon (men det vil forhåbentlig ikke være nødvendigt).
Baner bookes én time ad gangen. Så skal du bruge to timer, må du altså booke to gange.
Gæstespiller
Ethvert medlem af Mejdal-Halgård Tennis og Padel kan invitere gæster til at spille på vore baner.
Man skal blot anvende sit eget bookingnavn og bookingnavnet ”Gæstespiller” samt indbetale kr.
50.00 pr. gæst pr. time. mobile pay 97746 – husk navn.
Ordningen er gældende for både tennis og padel. Bemærk at anlægget som udgangspunkt ikke er
åbent for ikke-medlemmer. Der skal altid være mindst et medlem på banen, med mindre der
foreligger en særlig aftale med bestyrelsen. I så fald vil bookingskemaet være reserveret med blåt
og med en angivelse af, hvem der spiller på den aktuelle tid.
Adressen på booking systemet er https://bookingportal.com/mejdal-halgaard-tennis
Der er også link til den fra vores hjemmeside mejdaltennis.dk
Vi håber systemet virker efter hensigten. Skulle du opleve problemer, bedes du kontakte et
medlem af bestyrelsen.

på vegne af bestyrelsen
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