
Holdtilmelding i Allerød Tennisklub Reservationssystem 

 

1. Klik på https://at-tennis.halbooking.dk/proc_holdplan.asp (eller på ”Banereservation” på klubbens 
hjemmeside http://www.alleroed-tennisklub.dk/ ) 
RESULTAT: Følgende skærmbillede fremkommer: 

 

2. Login med Medlemsnr og Adgangskode i felterne øverst til højre i reservationssystemet 

RESULTAT: Du er nu logget ind i systemet 

 

3. Klik på ”Holdoversigt” øverst til venstre i menuoversigten 

RESULTAT: Oversigt med ”Sæsonhold” fremkommer på venstre side i systemet 

 

  

https://at-tennis.halbooking.dk/proc_holdplan.asp
http://www.alleroed-tennisklub.dk/


4. Klik på Holdet med den relevante boldfarve (Rød, Orange, Grøn, Gul / let øvede, Holdspiller) 

RESULTAT: Oversigt med de enkelte hold med samme boldfarve fremkommer 

NOTE: Hvis oversigten ikke fremkommer ved første klik, så prøv at klikke igen 

TIP: Se evt. beskrivelse af holdene til sidst i denne instruktion 

 

5. Klik på det hold der passer bedst ift. tidspunkt 

RESULTAT: Oversigt over antal ledige pladser og deltagere fremkommer 

 

6. Klik på ”Til Holdoversigt” øverst til venstre for at komme tilbage til Holdoversigten 

RESULTAT: Oversigt med de enkelte hold med samme boldfarve fremkommer 

 

 



 
Sådan vælger du det rigtige træningshold:  
 
Rød Bold: For spillere i alderen 6-9 år som lige er startet til tennis eller som træner på at komme over på 
orange hold 
Orange bold - let øvede: For spillere i alderen 8-11 år som har en kortere erfaring med tennis eller som bare 
spiller for sjov 
Orange bold – holdspiller: For spillere i alderen 8-10 år som spiller på turneringshold eller har tilsvarende 
niveau 
Grøn bold - let øvede: For spillere i alderen 10-13 år som har kortere erfaring med tennis eller som bare spiller 
for sjov 
Grøn bold – holdspiller: For spillere i alderen 9-12 år som spiller på turneringshold eller har tilsvarende niveau 
Gul bold - let øvede: For spillere i alderen 14-20 år som har kortere erfaring med tennis eller som bare spiller 
for sjov 
Gul bold – holdspiller: For spillere i alderen 14-20 år som spiller på turneringshold eller har tilsvarende niveau 
  
  
  

 


