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Find og Login på foreningsportalen 
 
Find foreningsportalen. Via odder.dk eller foreningsportalen.odder.dk  
 
Login på foreningsportalen. Login med Foreningsnummer og password 
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Opret en sæsonbooking 
 
Vælg ”Lokaler” – ”Sæsonbooking” 
 

 
 
Klik på ”Opret ny ansøgning”  
 

 
 
Vælg den ønskede skole eller hal i dropdown-listen ”Lokation”.  
Klik på ”Vis ressourcer” for at få vist mulige lokaler på den valgte ”Lokation”. 
 

 
 
Med klik på info-linket hvis du ønsker mere information om lokalet. 
 
Marker det lokale du ønsker, at booke og klik på ”Opret ansøgning”.  
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I ansøgningsbilledet indsætter du følgende oplysninger: 
 

 
”Ugedag” for din sæsonbooking 
Dato-intervallet for din sæson (uge 33-26)  
 
Tidspunkt på dagen 
 
Antal deltagere – Her er det vigtigt at antal 
deltagere under 25 fremgår. (Det er et 
kriterium for prioritering mellem ansøgningerne) 
 
Feltet bør ikke benyttes i forbindelse med l 
sæsonbookinger. (Feltet bliver ofte ikke 
kontrolleret i forbindelse med 
fordelingsopgaven) (Rikke - Hallerne skal lige 
vurdere hvad de vil have til at stå) 
 

 
Angiv kort en tekst på den aktivitet der skal 
foregå i lokalet i feltet (f.eks. Gymnastik, 
træning). Feltet skal udfyldes, ellers kan 
anmodning ikke sendes. 
 
Booking af tid til stævner kan ikke foregå i 
forbindelse med sæsonbooking. Her skal der 
foretages en enkelt booking, eller kontakt til 
hallen. (*se yderligere information nedenfor)  
 
Klik på ”Gem og Afsend” – eller ”Gem som 
kladde” hvis du ikke har alle oplysninger parat. 
 

 
.  

*Bookede tider på skolernes lukkedage f.eks. i forbindelse med skolefest, eksaminer og andet er 

endnu ikke fjernet. Disse tider vil blive annulleret, når skolerne i august fastlægger deres 

lukkedage for det kommende skoleår. Når skolerne annullerer tider, sendes der en aflysningsmail 

til foreningen.  
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Kopiering af tidligere ansøgninger 
Via oversigten over ansøgninger er det muligt at kopiere tidligere ansøgninger, så de samme 

oplysninger ikke skal indberettes flere gange. Endvidere er der mulighed for at slette en 

ansøgning, hvis der er behov for det - f.eks. i forbindelse med fejl i ansøgningen. 

Klik på det ønskede ikon for at kopiere eller slette en ansøgning. 
 

 
 

 

Status på ansøgninger 
 
Status på behandling af ansøgning fremgår under ”Sæsonbooking”.  
 

 
 
Dine ansøgninger om sæsonbookinger står i ”Afsendt - Afventer svar”. 
  
Når lokalerne er fordelt fremgår de tildelte tider i ”Godkendt”.  
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Oversigt over foreningens tildelte tider - efter godkendelsen 
 
Under ”Min Profil” – ”Mine Bookinger” fremgår alle bookinger. 
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Annuller enkelt tider i en sæsonbooking 
 
Husk at annullere de tider som foreningen ikke skal bruge.  
 

Annuller tider i kommunale lokaler 
 
Tider i kommunale lokaler kan annulleres via ikonerne til højre for de kommunale lokaler 
 

 
 

Udpeg de tider som ikke skal bruges. 

 
 
I bunden af den lange oversigt over bookede lokaler skal du skrive en begrundelse for aflysning af 
tiderne og klikke på knappen ”Annuller valgte bookinger”. 

 

 

 

Når du får kvitteringsbilledet er bookingerne annulleret. 

 



Vejledning til Sæsonbooking 

 

Dokumentnr.: 727-2016-44640  side 7 

Annuller tider i selvejende haller. 
 
For at annullere bookinger i hallerne skal foreningen gå til hallens egen side. Klik på en af ”Hal 
knapperne”.  

 
 
Eksempel på hvordan de bookede tider ser ud på Spektrums side. Mulighed for annullering 
fremgår i dette eksempel til højre i oversigten.  
 

 


