
Guide for Skippere



• Login på www.holdsport.dk
• Hvis du endnu ikke har modtaget en mail 

om hvordan du opretter brugernavn og
password, kontakt da klubbens 
administratorer.

• Gå til Klubkalender (1) à
Ressourceoversigt (2)

• Find og klik på knappen Se reservation 
for alle ressourcer (3)

Se ledige tider for alle både 1/2
1

2

3

http://www.holdsport.dk/


• Som standard vises en uge ad gangen. 
Ændre denne visning til måned eller dage 
(4)

• Bladre en dag/uge/måned frem eller 
tilbage for at ændre visning (5)

• Grønne tider indikerer at båden er ledig. 
Røde tider indikerer at båden er optaget. 
Der kan kun bookes aktiviteter på de 
grønne tidspunkter.

• Find et tidspunkt du ønsker at sejle på, og 
noter dig hvilke(n) båd(e) der er ledig.

• Klik hefter på Opret aktivitet (6)
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• Vælg altid Opret aktivitet for ét eller flere 
hold

• Dette er for at sikre at du kan sende 
invitation til din sejlads ud til medlemmer 
af Tursejlads-gruppen  (mere om dette 
senere)

Opret aktivitet 1/5



• Udfyld som minimum Overskrift, Dato, 
Starttidspunkt og Sluttidspunkt

• Klik herefter på Næste
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• Udfyld som minimum Maks. Antal 
deltagere samt Dato og klokkeslet for 
tilmeldingsfrist

• Vælg Tilmeldingstype: Normal
• Udfyld evt. Mødested og Påmindelser

(det anbefales at sende påmindelser ud til 
alle, så medlemmerne ved at sejladsen 
finder sted)

• Tilføj evt. Venteliste – hvis en gast 
springer fra kan man tilføje én fra 
ventelisten i stedet

• Klik herefter på Næste

Opret aktivitet 3/5



• Tilføje evt. Opgaver – fx hvis nogen skal 
tage kaffe eller lakridspiber med

• Klik herefter på Næste
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• Vælg hold – inviter gerne både Tursejlads, 
Sejlerskole og Matchrace holdene

• VIGTIGT: Sæt flueben i Reserver 
ressource. Ellers får du ikke mulighed for 
at booke den båd, du gerne vil afsted i

• Vælg evt. Send SMS el. email så alle 
deltagere på de valgte hold bliver 
adviseret om at din sejltur er en mulighed

• Klik herefter på Gem
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Tildel reservation til aktivitet

• Vælg den/de både€ du ønsker at 
reservere under Ressourcer

• Det er muligt at reservere flere både til 
den samme aktivitet, men kun så længe 
de alle er ledige i det valgte tidsrum. Husk 
dog på, at har du valgt et maksantal 
deltagere gælder dette antal for ALLE 
bådene – de er ikke pr. båd.

• Klik herefter på Gem



Aktivitetsdetaljer

• Nu er aktiviteten oprettet, og båden(e) 
reserveret. 

• HUSK at tjekke om du selv er tilmeldt –
ellers gør det her (7)
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Ressourceoverblik

• Tilbage på Se reservation for alle 
ressourcer kan du nu se din egen aktivitet 
som en orange blok. Båden kan nu ikke 
reserveres af andre i dette tidsrum.


