Har du lyst til at dyrke idræt
når det passer dig?

fmk.halbooking.dk

Book en bane eller hal til idræt
eller andre aktiviteter.

fmk.halbooking.dk

Dyrk idræt på de tidspunkter
der passer dig bedst

Hvad kan
halbooking-systemet?

Hvordan kan
du bruge systemet?

Besøg den fælleskommunale online bookingside, hvor privatpersoner, foreninger,
virksomheder og turister kan booke haller,
baner, lokaler m.v.

Lokalebooking
Man kan søge efter det lokale, der ønskes,
og sende en forespørgsel online til hallen.
Man vil modtage faktura elektronisk og kan
betale for lokalet online med dankort.

For foreninger:
For privatpersoner:
- Når træning aflyses, kan haltider let og
For dig:
enkelt afmeldes, og det fremgår af
- Du har haft en travl dag på arbejde og vil
systemet, hvornår der er ledige tider.
gerne stresse af med en badmintonkamp
med konen, kollegaen eller sønnen.
Du tjekker fmk.halbooking.dk og finder en - Medlemsadministrationen kan køres
over fmk.halbooking.dk. Kommunikation
ledig bane i en hal i kommunen.
og betaling kan dermed effektiviseres,
så der bliver mere tid til at udvikle de
For flere:
enkelte aktiviteter.
- I er en flok kolleger, som gerne vil afvikle
arbejdspladsens uofficielle mesterskaber i
- Foreningerne kan øge fleksibiliteten,
indefodbold.
således at fx hold kun bliver til noget, hvis
I laver tre hold og finder en hal, hvor I kan
der er nok tilmeldte. Nye hold kan enkelt
afvikle mesterskaberne.
og effektivt oprettes, og alle kan se,
hvornår der foregår hvad i foreningen.
- Idrætshallerne eller foreningerne udbyder
aktiviteter, som man via fmk.halbooking.dk
For erhvervslivet:
kan booke. Aktiviteterne kunne fx være
- Virksomheden ønsker at skabe
spinning, aktivitetsdage eller fitness.
sammenhold og sundhed og finder derfor
en ledig tid i den lokale hal og stiller denne
For mange:
til rådighed for medarbejderne.
- Der skal afholdes gadeturnering, og I vil
gerne sikre jer mod, at arrangementet
For turisten:
”regner væk”. Derfor finder I en ledig
- Turisten, som gerne vil holde træningen
haltime og reserverer mødelokale og
ved lige eller få ly for regnvejret, kan se,
forplejning i hallen, så I er på den sikre
hvilke haller der tilbyder online booking
side.
og kan reservere tid til at være aktiv
indendørs, til vejret bliver bedre.

Gå ind på: fmk.halbooking.dk
Her kan du booke tid i hallerne til badminton, håndbold, volleyball, basketball, indefodbold, eller du kan booke en hel hal, et
møde / festlokale samt forplejning.
De fleste haller i kommunen kommer på
systemet i løbet af 2009 og 2010. Se på
hjemmesiden fmk.halbooking.dk, hvornår
din hal får online booking.
I flere af hallerne kan du også finde forenings- og fitnessaktiviteter på systemet.
Du kan hurtigt få overblik over ledige tider
i oversigten over de forskellige faciliteter i
hallerne og herefter booke dit ønske.

Banebooking
Find den banetime der ønskes (f.eks. badmintonbane) og betal online med det samme med dankort.
Holdtilmelding
Man kan tilmelde sig hold/aktiviteter i hallen og/eller de enkelte foreninger og betale
online med det samme med dankort.
Medlemskaber/Klippekort
Man kan melde sig ind eller forny medlemskab i de klubber, der er tilsluttet systemet,
og betale for kontingent, medlemskab eller
klippekort online med dankort.

Fælles for dem alle er, at betaling foregår let
og enkelt med dankort.

Yderligere information

Prisen for en hal, en bane eller deltagelse
på et hold eller en aktivitet varierer fra hal til
hal og fra forening til forening. Det er hallerne og foreningerne, der tilbyder ydelserne,
og det er derfor også dem, pengene går til.
Priserne fremgår af fmk.halbooking.dk.

Ønsker du yderligere information om mulighederne med fmk.halbooking.dk, kan du
kontakte Faaborg Midtfyn Kommunes fritidskonsulent på tlf. 7253 8001

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe
72 530 530
72 530 531
fmk@faaborgmidtfyn.dk
www.faaborgmidtfyn.dk
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