
Boka ledig halltid 

1.) Logga in i MyClub och välj gruppen ”Ledig Halltid”: 

 

2) Klicka på ”Kalender” länken så att listan med alla lediga tider kommer in. Gå till den tid som ni vill 

använda och klicka på papperskorgssymbolen. I detta exempel så vill vi använda en tid i Kaparehallen 

den 29/4 kl. 21:00: 

 

3) Bekräfta borttaget med ”OK”: 

 

4) Tiden försvinner från ”Ledig Halltid” och hemsidans kalender. Gå till ditt lag (grupp). I detta 

exempel så heter laget ”F99/00”. Gå till lagets kalender och klicka på ”Ny aktivitet”: 

 



 

5) Fyll i samma information om hall, träningstid och datum som fanns i ”Ledig halltid”, skriv en titel, 

välj aktivitet som passar (helst inte ”Annan aktivitet” då den används till ledig halltid tillsvidare) och 

klicka på knappen ”Skapa”: 

 

6) Den nya aktiviteten bekräftas och syns på gruppens kalender samt på hemsidan: 

 

 

 

 

 



Lägg upp outnyttjad halltid 

Om laget har tider som man inte har möjlighet att utnyttja så ska man lägga upp det i gruppen 

”Lediga Halltider” enligt följande. I detta exempel så använder vi ”F99/00”:  

1.) Logga in i MyClub, välj ditt lags grupp och lagets kalender:  

 

2) Gå till den tid som ni inte kan utnyttja och klicka på papperskorgssymbolen. I detta exempel så vill 

vi ge andra möjligheten att utnyttja tiden i Kaparehallen den 31/3 kl. 19:30: 

 

3) Bekräfta borttaget med ”OK”: 

 

4) Tiden försvinner från gruppen ”F99-00” och hemsidans kalender. Gå till gruppen ”Ledig Halltid” 

och dess kalender, klicka på ”Ny aktivitet”: 

 



5) Fyll i samma information om hall, träningstid och datum som fanns för tiden hos ”F99-00”, skriv 

”Ledigt [Hall]” som titel, välj aktivitet ”Halltid” och beskrivning ”Bokningsbar tid”. Klicka på knappen 

”Skapa”: 

 

6) Den nya aktiviteten bekräftas och finns tillgänglig för andra lag att boka. Den syns i ”Lediga 

Halltider” kalender samt på hemsidan: 

 

 



Se lediga tider på hemsidan 
 

1) I föreningens kalender på hemsidan så kan man enkelt se alla lediga tider. Klicka ”Kalender”:  

 
 

2) Välj månad med pilarna: 

 

3) Hovra (lägg musen på aktuell bokning) för att se detaljer: 

 


