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VEJLEDNING I BRUG AF BOOKINGSYSTEMET 

 

INDLEDNING 

Corona-restriktionerne indebærer, at foreningen har måttet oprette et regelsæt for anvendelsen af 
saunaen. 

Derfor har bestyrelsen oprettet det bookingsystem, som du finder nederst på hjemmesiden BOOKING AF 
SAUNATID. 

Så, inden du kører ned til saunaen, skal du sikre dig, at du har booket tid til saunabadningen. 

Begrænsninger 

For at vi alle kan trives på lige vilkår, enten som medlemmer med fulde rettigheder til foreningens tilbud, 
eller som månedsbader med begrænsede rettigheder, er der et par begrænsninger i brugen af saunaen, 
som alle skal respektere: 

• Der må der højst være fire (4) personer i saunaen samtidig. 

• Du må – og kan – højst booke 4 tider ad gangen. 

• Medlemmer kan booke tider 14 dage frem. 
Månedsbadere kan booke tider 7 dage frem. 

• Gæster er velkomne. Men kun i Selvtænding-perioderne. 

Eventuelt konstateret misbrug vil i første omgang blive påtalt.  

Ved gentagende tilfælde vil Administrator blokkere for vedkommendes mulighed for at booke tider. 
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BOOKING 

På hjemmesiden (BOOKING AF SAUNATID) finder du ud over denne vejledning selve booking-kalenderen. 
Det er der, du booker din tid. 

Kalenderen viser: 

• Dato med de tider, der er relevante for netop denne dag. 

• Typen af saunatider. Disse er opdelt i tre kategorier: 
o Alle 

Her kan BÅDE medlemmer OG månedsbadere booke tid. 
o For medlemmer 

Her er det alene medlemmer, der kan booke tid. 
o Selvtænding 

Her er det alene medlemmer, der kan booke tid. 
Det er kun her, der må medbringes gæster. 

• Om der er ledig tid i den enkelte kategori. 

• Tallene med skråstreg (f.eks. 8/12) angiver, at der er 8 ledige tider endnu af i alt 12 mulige. 

For at foretage en booking gør du følgende: 

 
En ny CONVENTUS-side åbner sig i et nyt faneblad. 

 

 

 

 

  

TIPS: 

Forbliv logget ind, så sparer du denne del af processen næste gang, du skal booke en tid. 

Klik på BOOK-knappen for det 
tidsrum, du ønsker at bade 

Klik på Log ind-knappen 

Indtast dit telefonnummer.  
Adgangskoden genereres 
automatisk. 

Klik på Log ind 
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Når du er logget ind, vil dit navn stå øverst til højre sammen med to knapper: “Logud” og “Mine 
bookinger”. 

Du kommer nu ind på en time-kalender for det valgte tidsrum. 
Her kan du så i detaljer se, i hvilke timer, der er ledig plads. 

 

 

Tillykke. 
Du er nu booket til pågældende time. 
Dette fremgår af timekalenderen med teksten: Du har booket denne tid. 
Evt. sammen med op til 3 andre medlemmer eller månedsbadere. 

 

Du vil modtage en mail med din(e) bookede tider. 

Du kan HØJST BOOKE 4 TIDER. 
Systemet gør dig opmærksom på, hvis du prøver at booke 5. tid. 

Hvis din ønskede tid er fuldt booket, kan du skrive dig på venteliste. Du skal selv holde øje med, om der 
bliver plads. 

  

Klik på Book-knappen for den tid, 
du ønsker at booke. 

Klik på Book-knappen 
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Annullering 

Klik på BOOK-knappen for det tidsrum, du ønsker at annullere. 

En ny CONVENTUS-side åbner sig i et nyt faneblad. 
Har du været logget ud, bliver du bedt om at logge ind. Følg ovenstående vejledning, hvis du skal logge ind 
igen. Ellers: 

 

 

 

 

Din booking er nu slette, og tiden kan anvendes af et andet medlem.  

 

Klik på Mine bookinger-knappen  

Klik på Vis-knappen for den tid, 
du ønsker at annullere. 

Klik på den Annuller-knappen for 
den tid, du ønsker at annullere. 

Klik på Annuller-knappen. 
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