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Velkommen på fritidsportalen 
 
Dette er en kort vejledning i, hvordan du kommer på fritidsportalen, og 
hvordan du bruger den. Faaborg-Midtfyn Kommune håber, at alle 
interesserede borgere og foreninger vil få glæde af portalen. Forhåbentlig 
kan portalen være med til at vise mangfoldigheden af fritidstilbuddene i 
Faaborg-Midtfyn Kommune og dermed vise, at Faaborg-Midtfyn er rig på 
foreninger og fritidstilbud.  
Hensigten er både at give nuværende borgere et overblik over tilbuddene, og 
at vise kommende borgere, at der er mange muligheder for at få en rig og 
aktiv fritid i Faaborg-Midtfyn Kommune. Forhåbentligt vil portalen også vise 
endnu flere medlemmer vej til jeres forening.  
Kommunen inviterer derfor alle foreninger og organisationer indenfor kultur 
og fritid til at komme med på portalen og vise omverdenen, at der findes et 
hav af muligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen håber, at I vil 
være med til at sætte Faaborg-Midtfyn Kommune på landkortet ved at være 
med på Faaborg-Midtfyns fritidsportal.  
 
God fornøjelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hvis du på fritidsportalen vil orientere dig på forsiden 
Gå ind på hjemmesiden: fritid.faaborgmidtfyn.dk. Det kræver hverken 
brugernavn eller adgangskode. På siden kan du: 

1. Søge efter foreninger på baggrund af aktiviteten, foreningens navn 
eller placering ud fra postnummer. 

2. Se nyheder fra foreninger og andre på portalen. 
3. Få idéer til kommende arrangementer.  
4. Søge på bestemte ord i fritekstsøgningen, der både søger i 

arrangementer og foreninger.  
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Hvis du vil finde en forening 
5. Tryk på Foreninger. 
6. Du kan vælge at søge ud fra hvilken type forening, du ønsker at 

finde. Når du trykker på en af overskrifterne i oversigten, kommer 
du til en oversigt over foreningerne.  

7. Du kan også vælge at søge på foreningens navn eller ud fra dens 
aktivitetstype. Søger du på en aktivitet, vil du komme til en oversigt 
over alle foreninger der udbyder aktiviteten. Søger du på Alle 
aktiviteter, kommer du til en oversigt over postnumre, hvorfra du 
kan søge videre. 

 Foreningerne kan vises på en liste eller på et kort over kommunen. 
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På foreningens side kan du: 
8. Se foreningens adresse og kontaktinformationer. 
9. Få vist foreningens beliggenhed på et kort. 
10. Finde oplysninger om foreningen: Kort beskrivelse, liste med 

kontaktpersoner, oversigt over løbende sæsonaktiviteter, oversigt 
over kommende enkeltstående arrangementer, oversigt over 
foreningens nyheder samt foreningens billeder. 
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Hvis du vil finde et arrangement 
11. Tryk på Arrangementskalender. 
12. Vælg aktivitetstype eller postnummer og tryk søg. 
13. Du kan også søge aktiviteter på bestemte datoer. 
14. Arrangementerne vises på en liste med informationer om, hvor og 

hvornår det foregår, hvem der arrangerer og med en kort beskrivelse 
af arrangementet. 

15. Du kan vælge at gøre listen mere overskuelig ved at trykke på  og 
få en komprimeret liste, eller omvendt få en mere detaljeret oversigt 
ved at trykke på . Du kan også vælge at få vist arrangementerne 
på et kort.  
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Hvis du vil logge på fritidsportalen (for foreninger)  
16. Tryk på Log ind. 
17. Indtast brugernavn samt adgangskode og tryk på LOGIN. 
 Du kommer herefter til foreningsoversigten og er nu logget på. 
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Hvis du vil oprette en forening på fritidsportalen 

18. Tryk på Foreninger. 
19. Tryk på Opret ny forening. 
20. Indtast stamoplysninger: 
 Foreningens navn. 
 Foreningens adresse, postnummer og by. 
 Foreningens hovedkategori: Folkeoplysende voksenundervisningen 

er typisk aftenskoler og foredragsforeninger. Frivillige folke-
oplysende foreninger er typisk idrætsforeninger og børne- og 
ungdomsforeninger. 



 Foreningens kategori er en mere specifik søgning: Hvad er det for 
en type aktiviteter, foreningen udbyder: Idræt, kultur, undervisning, 
spejdere osv? 

 Foreningens CVR-nummer. Hvis foreningen ikke er CVR-registreret 
skrives der i stedet 11111111 (8x1) 

 Endelig skal du acceptere betingelserne for at komme på 
fritidsportalen og trykke Godkend og Opret forening. 

 
Herefter vil du kunne rette i foreningens informationer, stamoplysninger, 
kontaktpersoner, aktiviteter, arrangementer, nyheder og billeder. Foreningen 
og alle de tilhørende informationer vil dog først blive vist på portalen, når 
foreningen er godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune.  
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Hvis du vil ændre foreningens stamoplysninger  
21. Tryk på Foreninger. 
22. Vælg hvilken forening du vil rette i. 
23. Vælg funktionen: Stamoplysninger. 
24. Du kan nu rette i foreningens stamoplysninger: Adressen er på 

foreningens ”tilholdsted”, f.eks. klubhuset på stadion eller hallen. 
Du kan også udskifte foreningens billede. Det er en god idé at 
oplyse om foreningens hjemmeside, så interesserede kan læse mere 
om foreningen.  

25. I beskrivelsen kan du give en kort præsentation af foreningen. Det 
er her, man får det første indtryk af foreningen. 

26. Når du er færdig med at opdatere: Tryk på opdater oplysningerne og 
oplysningerne er nu opdateret.  
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Hvis du vil tilføje kontaktpersoner eller overdrage ansvaret som primær 
kontaktperson til en anden person 
Den primære kontaktperson er den person, som kommunen sender alt 
materiale til herunder informationer om tilskud, nye regler o.l. 

27. Vælg funktionen: Kontaktpersoner. 
28. På oversigten kan du se foreningens primære kontaktperson – 

vedkommende er markeret med et , kontaktpersoner med adgang 
til at redigere i foreningens indhold er markeret med . Hvis du vil 
ændre på personernes rettigheder, give kontaktpersonerne titler 
(formand , kasserer , portal-ansvarlig ), slette en kontakt-
person eller udnævne en anden person som primær kontaktperson: 
Tryk på Ret/Slet ud for vedkommende du vil rette i. Du vil herefter 
komme frem til en side, hvor det er muligt at rette og slette disse 
informationer. Bemærk der skal være 1 og kun 1 primær kontakt-
person – det er den person, som kommunen henvender sig til i 
forbindelse med ansøgning om tilskud efter folkeoplysningsloven, 
nye regler o.l. 

29. Hvis du vil have nye kontaktpersoner til foreningen, som ikke 
allerede er på listen, kan du finde dem ved at trykke på knappen 
Tilføj ny kontaktperson. Du vil herefter komme til en side, hvor du 
kan søge på vedkommendes mail. Vedkommende skal være oprettet 
som bruger i fmk.halbooking.dk. Det er let at blive oprettet som 
bruger af det system – det skal desuden sikre, at vedkommende selv 
holder sine informationer opdateret. Bemærk, det koster ikke noget 
at blive bruger på fmk.halbooking.dk. 
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Hvis du vil oprette eller ændre i foreningens aktiviteter 
Aktiviteter forstås som sæsonaktiviteter. F.eks. træning i idræt, 
sløjdundervisning e.l. Det er altså ikke enkeltstående arrangementer. 

30. Vælg funktionen: Aktiviteter. 
31. Tryk Opret ny aktivitet. Du kommer herefter til en side, hvor du kan 

vælge aktivitetstypen, stedet hvor aktiviteten udføres(f.eks. Hal 2, 
forsamlingshuset, mødelokale 12 e.l.) og adressen for aktivitetens 
udførelse – du kan kontrollere, om adressen vises rigtigt på kortet. 
Desuden er der plads til at lave en kort beskrivelse af aktiviteten – 
det er beskrivelsen og titlen, der skal fange læseren, så vær gerne 
kreativ. 

32. På listen kan du se, hvilke aktiviteter jeres forening har oprettet, og 
du kan rette i beskrivelser, titel m.v.  
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Hvis du vil oprette eller ændre i foreningens arrangementer 
Arrangementer forstås som enkeltstående arrangementer, der foregår på en 
bestemt dato, og derefter er overstået. F.eks. fodboldturnering, stævne, 
håndboldkamp, foredrag eller kræmmermarked.  

33. Vælg funktionen: Arrangementer. 
34. Tryk Opret nyt arrangement. Du kommer herefter til en side, hvor 

du kan vælge aktivitetstypen, stedet hvor aktiviteten/arrangementet 
afvikles (f.eks. Hal 2, forsamlingshuset, mødelokale 12 e.l.) og 
adressen for arrangementets udførelse – du kan kontrollere, om 
adressen vises rigtigt på kortet. Du skal også skrive, hvornår 
arrangementet afvikles. Desuden er der plads til at lave en kort 
beskrivelse af arrangementet – det er beskrivelsen og titlen, der skal 
fange læseren, så vær gerne kreativ. 

35. På listen kan du se, hvilke arrangementer jeres forening har oprettet, 
og du kan rette i beskrivelser, titel, tider m.v. Hvis du vil ændre på 
oplysningerne om arrangementet, skal du trykke på Ret/Slet. 
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Hvis du vil oprette en nyhed 
36. Vælg funktionen: Nyheder. 
37. Tryk Opret ny nyhed. Du kommer nu til en side, hvor du kan oprette 

nyheden. Titlen må maximalt være på 40 tegn inklusiv mellemrum, 
og selve teksten må maximalt være på 2.000 tegn inklusiv 
mellemrum. Vær opmærksom på, at Nyhederne er med til at give et 
billede af jeres forening. En forening med mange interessante 
nyheder kan være interessant for andre at læse mere om. 
Nyhederne kunne være: Vi blev årets klub, generalforsamling, ny 
formand, ny træner eller en kort succeshistorie fra stævner, lejre e.l. 
I den forstand bliver portalen en slags reklamesøjle for foreningen. 

38. På listen kan du se dine nyheder, rette og slette dem. Bemærk dog 
at de ikke rykker længere op på listen, hvis du retter i nyhederne, da 
de sorteres efter, hvilken dato de er blevet oprettet.  
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Hvis du vil uploade et billede 
39. Vælg funktionen: Billeder. 
40. Tryk Upload nyt billede. Der åbnes nu et nyt vindue, følg blot 

instruktionen. 
41. Dine billeder vil nu kunne ses på jeres profil. 
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Hvis din forening allerede er på fmk.halbooking.dk, kan du let overføre 
informationer om foreningen, dens kontaktpersoner, dens løbende 
aktiviteter og dens enkeltstående arrangementer. Klik af i boksen: Vis på 
fritidsportalen, når du er inde i halbookingportalen. Så vil arrangementet 
eller aktiviteten vises på både foreningens eller hallens side på halbooking 
og på fritidsportalen, og fritidsportalen vil samtidig linke tilbage til 
tilmeldingssytemet i halbooking, så interesserede borgere let kan tilmelde 
sig.
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Udvikling og Kultur 
Tinghøj Allé 2 
5750 Ringe 
 
Tlf. 7253 0800 


