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Hurtig vejledning til ansøgning om sæsontider 
 

1. Log på www.foreningsportalen.kk.dk med E-mail og adgangskode 

2. Klik på den relevante ansøgningsrunde på forsiden for at søge tider 

3. Vælg først hold 

4. Vælg søgekriterier, du behøver ikke vælge noget, men det er en god idé som minimum at vælge sted 

5. Fjern hak i ”Vis ledige tider”, hvis du vil søge en specifik tid 

6. Skriv starttid og sluttid, eller vælg fra rulleliste 

7. Vælg ugedag fra rulleliste 

8. Tryk på flaget for at tilføje kommentar til booking 

9. Klik på ”Vælg facilitet” 

10. Send ansøgning. 
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Trin-for-trin vejledning med billedeksempler 
 

Log på Foreningsportalen 
Gå til hjemmesiden https://foreningsportalen.kk.dk  

Klik på ”Log ind”  

 

Indtast brugernavn og adgangskode 

 

Hvis du har glemt dit kodeord, klikker du på” Glemt adgangskode”, hvorefter du kommer til et skærmbillede, 

hvor du skriver din e-mailadresse og klikker på ”Send”. Følg herefter vejledningen i den mail, du modtager. 

 

https://foreningsportalen.kk.dk/
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Søg facilitetstider (sæsonbookinger) 
Når du er logget ind, kommer du til foreningens forside, hvor du under overskriften 

”Emner til behandling” finder de muligheder du har for at søge facilitetstider. 

Klik på ”Klik her for at ansøge” ved siden af ”Indendørstider sæson 2022-24” for at komme til søgebilledet. 

 

Du kommer nu ind på søgebilledet. For at kunne se mere på skærmen, kan det være en fordel at klikke på de 

tre streger, for at folde venstremenuen ind.  
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Når du klikket på de tre streger er venstremenuen foldet ind, det kan altid være en god idé 

at gøre, hvis du synes det er svært at få det hele med på skærmen. 

Nu er det tid til at udfylde søgekriterierne.  

 

Hvem skal bruge faciliteten? 
Vælg hold, tast evt. et eller flere bogstaver af holdets navn for at finde holdet hurtigere. 
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Hvor vil du søge? 
Du kan igen taste et eller flere bogstaver af stedets navn for at finde stedet hurtigere på 

rullelisten. Der kan sættes hak ved så mange steder, du vil og dermed vælger du flere 

steder. Du kan også efterlade feltet blankt, men det kan ikke anbefales, da systemet af og 

til går i stå, når det sker.  

På samme måde kan du vælge område og facilitet. Men vores overordnede anbefaling er at vælge sted og så 

lade de øvrige felter være blanke. 

 

Hvornår vil du søge? 
Startdato og slutdato er automatisk sat til at gælde hele sæson 2022-24. Vær opmærksom på, at det ikke er 

alle steder, der har åbent hele sæsonen. Dette har dog ikke betydning for din søgning. Hvis du ønsker en 

anden startdato og slutdato, så kan dette vælges via en kalender, som kommer frem hvis du klikker på felterne. 

Fjern hak ved ”Vis ledige tider”, på den måde kan du få lov til selv at taste det tidsrum, du vil søge.  
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Tast starttid, sluttid (kan også vælges fra rulleliste) og vælg ugedag fra rullelisten. 

 

Klik ”Søg” og vent 
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Resultatsiden 
På siden ”Resultater” kan du se dine søgeresultater. Bemærk, at samme sted kan figurere 

flere gange med forskellige aktiviteter.  

Ledighed bør vise 100 %, men kan afvige.  

Hvis du vil se, hvilke datoer, der er tilgængelige på faciliteten, kan du klikke på procentsatsen.  

 

Når du klikker på procentsatsen, får du en oversigt over alle tilgængelige datoer op. 

Hvis en tid er utilgængelig, vil det sige at stedet er lukket denne dag. I eksemplet er det efterårsferie på 

skolen.  

 

Kommentarer til ansøgningen 
Hvis du ønsker at skrive en kommentar til din ansøgning, skal du klikke på flagikonet på resultatsiden. 
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Skriv din kommentar i feltet ”Teknisk bemærkning” og klik gem. 

Hold din kommentar så kort som mulig. Og undlad kommentarer, hvis det er 

unødvendigt. 

 

Send ansøgning 
Klik på ”Vælg facilitet” ud for det sted og den aktivitet, du ønsker at søge til. 

Klik herefter ”Send ansøgning”  
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Herefter kommer der en pop-up besked om, at du er ved at sende en forespørgsel. Klik på 

”Send” for at sende din ansøgning.  

 

Vent venligst, det kan godt tage lidt tid – når nedenstående billede kommer frem, er din ansøgning sendt.  

Klik ”OK”  

Du bliver nu sendt tilbage til søgebilledet. 
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Søgning af enkeltstående facilitetstid 
Når du er logget ind, kommer du til foreningens forside, hvor du under overskriften 

”Emner til behandling” finder de muligheder du har for at søge facilitetstider. 

Klik på ”Klik her for at ansøge” ved siden af ”Indendørstider sæson 2022-24” for at komme til søgebilledet. 

 

Du kommer nu ind på søgebilledet. For at kunne se mere på skærmen, kan det være en fordel at klikke på de 

tre streger, for at folde venstremenuen ind.  
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Når du klikket på de tre streger er venstremenuen foldet ind, det kan altid være en god idé 

at gøre, hvis du synes det er svært at få det hele med på skærmen. 

Nu er det tid til at udfylde søgekriterierne.  

 

Hvem skal bruge faciliteten? 
Vælg hold, tast evt. et eller flere bogstaver af holdets navn for at finde holdet hurtigere. 
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Hvor vil du søge? 
Du kan igen taste et eller flere bogstaver af stedets navn for at finde stedet hurtigere på 

rullelisten. Der kan sættes hak ved så mange steder, du vil og dermed vælger du flere 

steder. Du kan også efterlade feltet blankt, men det kan ikke anbefales, da systemet af og 

til går i stå, når det sker.  

På samme måde kan du vælge område og facilitet. Men vores overordnede anbefaling er at vælge sted og så 

lade de øvrige felter være blanke. 

 

Hvornår vil du søge? 
I feltet ”Type” står der Gentagelser, klik her og vælg Enkelt 
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Vælg den dato du vil søge fra kalenderen ved at klikke på datoen i feltet ”Startdato”  

 

Fjern hak ved ”Vis ledige tider”, på den måde kan du få lov til selv at taste det tidsrum, du vil søge.  
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Tast starttid og sluttid (kan også vælges fra rulleliste) og klik ”Søg”  
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Resultatsiden og kommentarer 
På resultatsiden kan du skrive en kommentar til din ansøgning ved at klikke på flagikonet.  

Det er ikke nødvendigt at skrive en kommentar medmindre, der er helt særlige forhold 

der gør sig gældende.  

 

Skriv din kommentar i feltet ”Teknisk bemærkning” og klik på ”Gem” – du kan se, at du har tilføjet en 

bemærkning ved at flagikonet nu er blåt. 
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Send ansøgning 
Klik på ”Vælg facilitet” ved det ønskede område og aktivitet og klik ”Send ansøgning”  

 

Herefter kommer der en pop-up besked om, at du er ved at sende en forespørgsel. Klik på ”Send” for at sende 

din ansøgning.  

 

Vent venligst, det kan godt tage lidt tid – når nedenstående billede kommer frem, er din ansøgning sendt.  

Klik ”OK”  

Du bliver nu sendt tilbage til søgebilledet. 

 

 

 



Sekretariat og Byudvikling 
Kultur- og Fritidsforvaltningen 
 

19 
Bookingteamet   book@kff.kk.dk 
Folkeoplysning 
Kultur- og Fritidsforvaltningen 
 

Opret holdansvarlig 
Klik på Holdansvarlige i venstremenuen  

Og klik herefter på + 

 

 

Udfyld e-mailadresse og mobilnummer og klik på Tilføj. Herefter udfylder du fornavn og efternavn og klikker 

på tilføj 

 

Du kan så vælge om du vil sende en invitationsmail nu eller senere. 
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Opret hold 
Klik på hold i venstremenuen.  

Og klik herefter på + 

 

Du kommer nu ind på Holdsiden, hvor du skal udfylde oplysninger om holdet 
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Skriv først holdets navn og vælg derefter holdets aktiviteter på rullelisten under 

”Aktivitetsgruppe”.  

Der kan tilføjes flere aktiviteter for samme hold 

 

Indtast deltagere efter aldersgruppe. 

Vælg holdansvarlig fra rulleliste.  

Sæt hak i relevante rubrikker, hvis holdet dyrker eliteidræt (i henhold til Retningslinjer for støtte til 

folkeoplysning i København) eller hvis der er deltagere med handicap i forhold til aktiviteten.  

Klik ”Gem”  
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Se foreningens ansøgninger 
Klik på facilitetsansøgninger i venstremenuen.  

Fold menuen ind på de tre streger for at se hele billedet. 

 

Se i kolonnen Status om jeres facilitetstid er:  Ansøgt, Tildelt tid eller Aflyst 
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Tips og nyttig viden 
Tip 1) Du kan godt søge flere faciliteter i samme ansøgning 

 

Tip 2) Hvis dit hold er rødt, er der ikke holdansvarlig på 

 

Tip 3) Hvis du søger en tid der er uden for åbningstiden, kommer følgende meddelelse. Prøv at ændre i 

søgekriterierne eller søg på ”Vis ledige tider” for at finde alternativer. 

 


