
BMI Gymnastik - brugeroprettelse, tilmelding og betaling

Velkommen til onlinetilmelding.

På de næste sider vil du finde en kort vejledning i hvordan du opretter dig som bruger, hvordan 
du tilmelder dig hold i BMI Gymnastik og hvordan du betaler.

VIGTIGT! Det SKAL være GYMNASTEN, der oprettes som bruger/tilmeldes også selvom det er 
en anden fx en forælder, der betaler. 

Bestyrelsen



Gå ind på bmi.halbooking.dk.

VIGTIGT! Hvis du allerede har oprettet dig som bruger i en af de øvrige afdelinger, så skal 
du ikke oprettes igen. Så er du bruger af systemet og kan logge ind og tilmelde dig hold. Gå 
i så fald videre til ”Tilmelding”

Sådan gør du:

Brugeroprettelse

Klik på ”Ny bruger”

Fortsæt på næste side



Brugeroprettelse - fortsat

Udfyld alle felter 
med *

Husk, at angive 
dit mobilnr., hvis 
du gerne vil 
modtage sms’er

Når alt er ud-
fyldt, slutter du 
af med ”God-
kend oprettelse”

Du er nu oprettet som bruger og kan logge ind med brugerID og adgangskode. 

Log ind med 
brugerID og 
adgangskode  



Tilmelding

Klik på Gymnastik i topbjælken. Du kan også logge direkte ind på Gymnastiks side.

Du vil nu kunne se en oversigt over alle hold i BMI Gymnastik. Hvis den ikke kommer frem af 
sig selv, skal du lige klikke på ”Holdoversigt” i bjælken til højre under BMI logoet.

Ved at klikke på ”Kategorier” i menuen til venstre, kan du begrænse listen til kun at se de hold, 
der er for dig.



Tilmelding - fortsat

Klik på det hold, du vil gerne vil gå på og du vil nu komme ind på en side, som nedenstående

Klik på ”Tilmeld dig hold”



Betaling

Klik på ”Jeg 
accepterer...” 
og klik på ”Til 
betaling”

Klik på ”Start 
Quickpay beta-
ling”



Betaling - fortsat

Du er nu tilmeldt det ønskede hold.

Husk, at du kun er tilmeldt holdet efter endt betaling.

Da der er hold, hvor der er max deltagerantal på, vil du, hvis holdet er fyldt, komme på venteli-
ste. 
Hvis der bliver plads på holdet, vil du automatisk få besked herom og du kan så ved betaling 
tilmelde dig holdet.

Indtast dine 
dankortoplys-
ninger og klik 
”Betal”




