
NYHED! 
ONLINE BANE BOOKING 

Maj 2020 

 

Side 1 

Kære medlem af Seest Tennis 
 
Vi har endnu en rigtig god nyhed at dele med dig, nu hvor tennissæsonen endelig kan starte op. 
 
Fra og med fredag den 15. maj 2020, foregår al booking af Seest Tennis to tennisbaner online.  Vi 
har lavet en aftale om et nemt, internetbaseret system, som alle kan bruge.  Det kræver blot du  
første gang opretter dig, og derefter kan du booke, ændre, slette din egen booking online fra PC, 
mobil eller tablet.  Nemt og lige til. 
 

 

Link til banebooking (gem det eksempelvis som genvej på din mobil): 
https://www.supersaas.dk/schedule/SeestTennis/Bane_Booking 

 
 

Sådan gør du første gang du logger ind: 
Opret en ny bruger konto: 

 

https://www.supersaas.dk/schedule/SeestTennis/Bane_Booking
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Side 2 

Udfyld felter markeret med * og klik “Opret”. 
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Side 3 

Du er nu logget ind, og kan booke/ændre/slette en bane en time ad gangen ved at klikke på dato / 
tidspunkt. 

 
Vær opmærksom på: 

- Der kan kun laves en booking ad gangen pr. medlem. 
- Der kan bookes alt mellem 06:00 – 21:00, 55 minutter ad gangen. 
- Så snart tiden er gennemført, kan der bookes igen. 
- Der kan bookes både Bane 1 (blå booking, mod grusbanen), og Bane 2 (rød booking, mod 

Krolfbanen) 
- Booking kan synkroniseres med din kalender, hvis du ønsker det (iCal ikon). 
- Du kan få tilsendt e-mail bekræftelse, hvis du ønsker det. 
- Har du problemer så kontakt Jacob fra bestyrelsen på jacobrm@outlook.com / 20450018.  

 

Måtte I have ideer til forbedring, så giv meget gerne besked. Vi ser frem til en rigtig god sæson 2020, og 

håber at alle vil tage godt imod denne online booking mulighed, og få spillet en masse tennis.  Husk at 

passe godt på banerne! 

Mvh. Bestyrelsen i Seest Boldklub Tennis 

tennis@seestboldklub.dk | http://seestboldklub.dk/tennis/ 
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