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Intro
Vejledning til Sønderborg Kommunes online booking.
Link til hjemmesideportalen:
http://book.webbook.dk/sonderborg/portal_borger/
Samt Sønderborg Kommunes hjemmeside www.sonderborgkommune.dk under Borger->
Kultur og Fritid -> Booking -> Her kan du booke via Webbook

Login
Klik på ”Login”

Du skal nu vælge, om du vil logge ind med Nem ID eller Brugernavn og kode.
Borgere skal bruge Nem ID. Foreninger kan anvende begge dele. Vi ser dog helst, at det
sker via foreningens login idet vi så kan identificere hvilken forening der laver
forespørgslen.
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Har din forening ikke et login, kan dette fås ved at sende en mail til fritid@sonderborg.dk
Her skal du oplyse foreningens navn, kontaktperson samt mail og telefonnummer på
kontaktpersonen.
Her tages der udgangspunkt i foreningslogin.

Indtast Brugernavn og Password.
Har du ikke modtaget Brugernavn og password, kan dette fås ved at klikke på ”Glemt
password”. Herefter indtastes foreningens mailadresse. Foreningen vil herefter modtage
en mail med Brugernavn og Password.
Har du brug for hjælp, kan Fritidsafdelingens kontaktoplysninger findes under ”Kontakt
os”.
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Herefter ser siden således ud:

Under punktet ”Foretag en booking” finder du haller, mødelokaler, udendørs idrætsanlæg,
skoler m.m. Klik her, hvis du skal booke et lokale eller en bane.
Tjek, om vi har jeres rigtige foreningsdata under ”Mine foreningsdata”. Her opdaterer du
også data.
Skal du have et overblik over, hvornår og hvor du har en booking, eller er der en booking,
der skal aflyses, gøres dette under ”Mine bookinger”.
”Ansøgning om tilskud” og ”Indsend regnskab” skal bruges, når der skal søges Sønderborg
Ordningen, Lokaletilskud m.m.
Manual på dette findes særskilt.
Har du ikke lyst til, at alle jeres trænere m.m. skal have udleveret jeres brugernavn og
kode, kan I under ”Tilknyt borger” tilknytte en person til foreningen, så denne via sit eget
Nem ID kan booke for foreningen.
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Foretag en booking
Når du har klikket på ”Foretag en booking”, får du dette billede frem. Her vælger du det
område, du ønsker at booke indenfor.

Under de forskellige områder finder du følgende:
Booking af Idrætshaller – Her er alle kommunale haller samt de haller, hvor vi råder over
et antal timer.
Booking af Medborgerhuse, Foreningshuse og Lokaler – Her er en oversigt over
medborgerhuse og foreningshuse i kommunen.
Booking er udendørs idrætsanlæg – Her finder du fodboldbaner, atletikbaner m.m.
Booking af lokaler i Sundhedscentret – Her har du en oversigt over de lokaler i
Sundhedscentret, der er offentligt tilgængelige.
Booking af udendørs anlæg – Her finder du ringriderpladser, områder og lokaler på Kær
Vestermark og øvrige grønne arealer.
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Booking af Idrætshaller
Nedenstående tager udgangspunkt i Booking af Idrætshaller. Men booking af øvrige
faciliteter foregår på samme måde.

Under Grupper finder du en oversigt over hallerne. Vælg den hal, du ønsker at foretage en
booking i.
Er der flere haller eller lokaler i den ønskede facilitet, vælges den rette under Lokaler.
Herefter vælges den ønskede dato – vær OBS på, at din booking tidligst kan starte 5 dage
frem i tiden.
Indtast herefter tidspunkt, hvor der er ledigt. Er der i forvejen en booking på det ønskede
tidspunkt, kan der ikke lægges en booking på samme tidspunkt.
Klik herefter på Næste.
Der vil nu komme en side op, hvor der er 3 tekstbokse. Her kan man indtaste særlige
ønsker. Ved nogle faciliteter skal man afgive oplysninger.
Ved tryk på Næste vil der komme en kvittering frem på skærmen. Dette er IKKE en endelig
bekræftelse, men besked om, at forespørgslen er modtaget. En endelig bekræftelse vil blive
modtaget via e-mail.
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Booking af øvrige faciliteter
Når du skal booke lokaler på skoler og biblioteket, boldbaner m.m. er opskriften den
samme som ved booking af haller.
Mine foreningsdata
Her kan I se, rette og opdatere jeres data på foreningen.

Vigtigt, at der er en gyldig mailadresse.
Brugernavn og password kan ligeledes ændres her.
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Når I opdaterer jeres data, skal I ligeledes huske at skrive, hvilken aktivitet der er i
foreningen, samt hvem der er formand, kasserer og offentlig kontaktperson.

Når disse data er opdateret, er vores data ligeledes opdateret, og borgerne kan få fat i de
rette personer, når de henvender sig til jer.
Mine bookinger
Under Mine bookinger kan du se, slette og rette i jeres bookinger.

Vælg, hvilket interval der skal vises bookinger for, og klik på Vis mine bookinger. Herefter
vil der komme en liste frem.
Bookinger, der finder sted inden for de næste 5 dage, vil man ikke kunne slette.
Øvrige kan slettes ved at klikke på Vis/slet.
Under Rediger kan du ændre tiden på din booking. Dette kan f.eks. være hvis der kun skal
spilles 1 kamp, men der er booket tid til 2.
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Tilknyt borger
Ønsker du, at færrest mulige i foreningen har jeres login, men alligevel vil give dem en
mulighed for at booke tider, kan det gøres ved at Tilknytte borger.
Den, der skal tilknyttes, skal en enkelt gang logge sig ind på bookingsystemet med sit
NemID. Herefter er borgeren kendt af systemet.

Næste gang du logger ind og klikker på Tilknyt borger, kan du søge på den person, der skal
tilknyttes.
Søg på personens navn og tryk på søg. Når personen er fundet, klikkes der på tilknyt.
Når den tilknyttede person næste gang logger ind på bookingsystemet, vil denne få
muligheden for enten at logge ind som privat person eller på vegne af en forening.
Kontakt os
Hvis der skulle opstå problemer, og denne vejledning ikke kan hjælpe, er I velkommen til
at kontakte Fritidsafdelingen.
Kontaktoplysninger findes under Kontakt os.
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