Boka pass till Gruppträning i Skillingaryds GF
(Alla pass i nedan bilder är endast exempel)

I SGF-lokalen är maxantal 20 deltagare på ett pass, pga Covid-19. Därför måste
du boka in dig på det pass du önskar delta på, inför varje träningstillfälle.
Observera att det kan ta upp till 3 dagar innan du kan boka in dig på pass efter
att du har registrerat dig i gruppen ’Passbokningsgrupp för Gruppträning’.
Så här gör du:

1. Efter att du har betalt in din terminsavgift i samt registrerat dig i
gruppen Passbokningsgrupp för Gruppträning (OBS! Anmälan sker i
2 steg) – Ladda ned SportAdmin MedlemsApp i din mobil, finns där
du normalt laddar ned appar.

2. Under Kalender – Aktiviteter hittar du
alla gruppträningspass som är tillgängliga
för dig.

Aktiviteter

Genom att klicka på passet kan du gå in och läsa mer
information, så som plats och passbeskrivning.
Ignorera rutorna Skapa körning och Jag behöver
skjuts

3. När gruppträningspasset är öppet för
anmälan kommer du att få en notis i
MedlemsAppen och det ligger nu i
dina Kallelser.
Öppna kallelsen/passet genom att
klicka på den.

Kallelser

4. För att kunna gå på ett pass måste du boka in dig och
reservera en plats genom att svara Kommer på
Kallelsen.
Ignorera rutorna Skapa körning och Jag behöver
skjuts
Vill du inte gå på passet får du jättegärna hjälpa oss
genom att svara Kommer ej.

5. Om du inte kan komma på det pass du
har bokat in dig på MÅSTE du avboka
dig, så att någon annan kan ta din
plats.
Gå in via Kalendern och välj det pass
du bokat (grön bock) och välj i stället
Kommer ej
Om du åter ångrar dig, går det att
ändra till Kommer igen, om det finns
lediga platser kvar.

6. När ett pass är fullt går det ej att boka
OBSERVERA! Vi bokar inte in eller bokar av några platser via telefon eller mejl!

Bokningsregler – Gruppträning

1. Du kan tidigast boka in dig på ett pass 3 dagar innan (på klockslaget
enligt schema) och senast 20 minuter innan det startar.
2. Avbokning måste ske senast 1 h innan passet börjar
3. Du kan endast boka och avboka pass genom SportAdmin MedlemsApp
alternativt via mejlet du får inför varje pass
Vänligen kom ihåg att avboka dig om du får förhinder, så att någon annan
medlem får möjligheten att träna i ditt ställe. Tack!
Drop-in endast möjlig i den mån det finns lediga platser och kan ej garanteras.
Pass i Sporthallen behöver ej bokas.
Föreningen bokar inte in eller bokar av några platser via telefon eller mejl!

