
Velkommen til   

Kontingenter i Auning Gymnastik   Find os på: 

*kr. 575,- for et børnehold  www.AuningSport.dk -> Gymnastik 

*kr. 675,- for et voksenhold  www.facebook.com/auning.gymnastik 

Tilmelding og betaling – Auning Gymnastik sæson 2016-2017 

Tilmelding og betaling foregår online. Dette er en vejledning på, hvad du som gymnast - eller 

forælder til en gymnast - skal gøre.  

Bemærk at vi har et maks. antal deltagere på alle hold (20-30 deltagere afhængig af holdet), og at 

din plads først er sikret, når du har tilmeldt og betalt online. 

1. Opret dit barn i det fælles booking-system 

 

a) klik på linket ”Book her” på www.AuningSport.dk (til højre) eller brug denne adresse: 

http://auningsport.halbooking.dk/proc_intro.asp 

 

b) opret dit barn som bruger (vælg NY BRUGER) 

 

Vigtigt: du skal oprette den person, der skal gå til gymnastik.  

Dvs. hvis det er dit barn, der skal gå til gymnastik, skal du oprette en bruger med barnets 

eget navn og fødselsdato (gælder også forældre/barn-holdet). Har du flere børn, der skal 

gå til gymnastik, skal du oprette dem hver især. En bruger for hver person. Ellers kan vi ikke 

se, at dit barn er tilmeldt. 

 

Hvis dit barn er oprettet med eget navn tidligere (fx fra gymnastik sidste år el.lign.) skal du 

ikke oprette dit barn igen, men benytte samme login som tidligere. 

 

Bemærk: Du skal kun oprette dig selv, hvis du selv skal gå til gymnastik på et voksenhold 

 

2. Tilmeld dit barn til et gymnastikhold 

 

Du finder en samlet oversigt over Auning Gymnastiks hold i booking-systemet under  

AIF Gymnastik -> Holdoversigt 

 

a) Klik på det ønskede hold – fx ”Krudtugler 3-4 år” 

b) Klik på knappen ”Tilmeld dig sæsonhold” 

c) Klik på knappen ”Læg i indkøbskurv” 

d) Klik på knappen ”Videre til betaling” 

 

3. Afslut tilmeldingen ved at betale kontingentet via en sikker betalingsløsning (DIBS) 

Husk at have dankortet parat.  

(Det er desværre ikke muligt at benytte andre betalingskort.) 

 

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte Pia Melsen Braüner fra Auning Gymnastik pr. 

mail: pia@melsen-brauner.dk eller pr. telefon 6137 2444 (træffes kun kl. 17-21 på hverdage).  

Velkommen i Auning Gymnastik – vi ser frem til en god sæson! 

 

Sæt X i kalenderen lørdag den 25. marts 2017 = forårsopvisning 


