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GUIDE TIL TILMELDING AF BADMINTONBANER – AALBORG FIRMAIDRÆT  
 

Grundet det nye tilmeldingssystem kommer der her en guide til hvordan i tilmelder jer, registrerer aktive 

spillere samt betaler for banerne.  

HUSK! kun medlemmer af Aalborg Firmaidræt har rettigheder til at booke disse baner. Er du endnu ikke 

medlem, kan du tage kontakt til den daglige leder hos Aalborg Firmaidræt, Lise Rasmussen på 

info@aalborgfirmaidraet.dk eller tlf. 98190522.  

Det er først-til-mølle princippet – tilmeldingen lukker, hvis tiderne skulle blive udsolgt   

 

Step 1 - TILMELDING:  
1. Gå ind på www.aalborgfirmaidraet.dk  

2. Tryk på idrætter  Badminton  og vælg så 

den ugedag som i ønsker at reservere for 

sæsonen 2019/2020.  

3. Vælg de tider som i ønsker at leje og læg dem 

i kurven.  

4. Tryk så på kurven oppe i højre hjørne og 

derefter trykker i på til kassen.  
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Step 2 – REGISTRERING (1. del):  
5. Indtast de informationer som bliver bedt om: Firma/klub, Ønske om specifik bane samt mobil og e-

mail på kontaktpersonen.  

6. Tryk herefter +Tilføj deltager og udfyld navn og efternavn på alle de aktive spillere på.  

a. Har i eksempelvis bestilt flere baner, så kan i med fordel blot tilføje alle spillere på den 

første bestilte bane (den første bane i lagde i kurven) og herved undgå ar bruge tid på at 

fordele dem.  
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b. Vælger i ikke at udfylde alle spillernes navne, vil i senere skulle bruge den pågældende 

spillers e-mail adresse – så spar tiden med det og skrive spillernes ind med det samme.  

7. Herefter trykker i fortsæt – og i kommer nu videre til kundeoplysning er og betaling.  

 

Step 3 – BETALING:  
8. Udfylde alle oplysninger om Firma/klubben, som bliver bedt om.  

9. Navn, efternavn, e-mail og telefonnumre skal være på firma/klubbens kontaktperson.  

10. Vælg hvilken måde i vil betale på – Skal regningen eksempelvis sendes videre til en kasserer, kan i 

blot vælge faktura og når i modtager den på mail kan i så videresende den til jeres kasserer.  

11. Der er ligeledes mulighed for at vælge en EAN-faktura eller almindeligt betalingskort (Dankort, Visa 

eller MasterCard).  

 

Step 4 – REGISTRERING (2. del) 
12. Efter betaling modtager i en bekræftelse på mail.  

13. I denne bekræftelse er der nogle links til jeres online holdoplysninger, som i skal ind og udfylde for 

hver aktiv spiller.  

a. Har i bestilt flere tider behøver i kun at gå ind på det link, hvor i tidligere i tilmeldingen har 

skrevet navnene ind (den første bane i lagde i kurven) og tilføje de resterende informationer.  

b. De resterende informationer udfylder i ved at trykke rediger ude i højre side for den 

gældende spiller.  
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14. I skal udfylde Køn, Fødselsdato, Firma/klub, adresse, postnummer og by på spillerne – Dette er vigtigt 

at i udfylder dette for alle spillere.  
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15. Hvis i gerne vil uddelegere opgaven til jeres spillere, kan i indtaste deres mail og selv invitere dem til 

at udfylde deres egne oplysninger. På den måde slipper kontaktpersonen for at sidde med alt 

arbejdet selv.  Dvs. så indtaster i kun deres mail og efterfølgende trykker gem. Så er der kommet en 
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konvolut frem, som i blot klikker på. Så sendes der en mail til spilleren og han/hun kan så selv udfylde 

informationerne om sig selv.  

16. Efter hver spiller har udfyldt informationerne skal i huske at trykke gem nede i højre hjørne.  

17. Skulle der i løbet at sæsonen komme en ny spiller til, skal i blot tilføje en ny spiller på samme side 

som de andre med samme procedure. 

 

 

 

 

Har i nogle spørgsmål til tilmeldingen, så kan i tage fat på den daglige leder, Lise Rasmussen.  

E-mail: info@aalborgfirmaidraet.dk  

Telefon: 98190522  

 

Dette er et nyt tiltag i Aalborg Firmaidræt, som vi håber at i vil tage godt imod og give en fair 

chance   

 

Mvh/ kontoret  

mailto:info@aalborgfirmaidraet.dk

