
Hjälp att komma igång 

Förstasidan 

 

På förstasidan (som ej inloggad användare) visas en bokningsöversikt med nuvarande 

hallbeläggning. 

Bokningsöversikten startar alltid på aktuell vecka. Du kan bläddra mellan veckor med de 

gröna pilarna. 

För att hoppa direkt till ett visst datum, skriv in datumet (åååå-mm-dd) i fältet "Hoppa till" 

och tryck sedan på knappen Visa. 

Lediga tider, visas vita utan någon text.  

Bokade tider visas med namn och vilken aktivitet som bokningen avser.  

Bokade tider får också en annan färg, som bestäms beroende på bokningsaktivitet. 

Du ser mer information om de olika färgkoderna, under bokningsöversikten. 

Du loggar in i bokningsystemet genom att ange ditt användarnamn och lösenord i avsett 

textfält, och klickar på "Logga in". 

Har du inget användarkonto, kan du skapa ett genom att klicka på "Registrera dig" och sedan 

fylla i de uppgifter som krävs. 

Huvudsidan 

 

På huvudsidan (som inloggad användare) visas bokningschemat samt ett antal ikoner. 

Hallen: Går till bokningsschemat 

Om mig: Visa/Redigera dina uppgifter för ditt användarkonto 

Mina tider: Visar dina genomförda bokningar 

Hjälp: Tar dig till detta hjälpavsnitt 

Logga av: Avslutar och loggar ut dig från bokningsystemet 

Bokningsschemat 

 

Lediga tidsrutor visas i beige färg och genererar en prisuppgift om du håller muspekaren 

över en sådan.  

Bokade tider får en färg som bestäms beroende på vilken aktivitet som bokningen avser.  

Du ser mer information om de olika färgkoderna, under bokningsschemat. 

Dina egna bokningar har texten "Min" i tidsrutan. 

Bokningschemat startar alltid på aktuell vecka. Du kan bläddra mellan veckor med de gröna 

pilarna. 



För att hoppa direkt till ett visst datum, skriv in datumet (åååå-mm-dd) i fältet "Hoppa till" 

och tryck sedan på knappen Visa. 

Priser 

 

Om du för muspekaren över en önskad tid i bokningsschemat, så visas priset för den aktuella 

timmen. 

Prislista: 

 vardagar morgon (06:00-08:00) = 100 kr/h 

 vardagar dagtid (08:00-17:00) = 250 kr/h 

 vardagar eftermiddag (17:00-21:00) = 300 kr/h 

 vardagar kvällar (21.00-22.00) = 100kr/h 

 lör, sön, röda dagar (6:00-22:00) = 350 kr/h 

 heldag vardag (6:00-17:00) = 1 600 kr 

 heldag lör, sön, röda dagar (6:00-17:00) = 2 700 kr 

 helhelg (lördag 6:00 - söndag 16:00) = 5 400 kr 

Priserna gäller för hela hallen, inte per person. 

Boka tid i Fagersta Hundcenter 

 

För att boka tid i Fagersta Hundcenter måste du vara inloggad och befinna dig på 

huvudsidan. 

Markera vilka timmar du avser boka, genom att klicka på lediga tidsrutor. Markerade tidsrutor 

får en blå färg och du kan markera flera tidsrutor samtidigt i en veckolayout. 

Om möjligt, kan du också enkelt boka heldagar (tiden 6-16) genom att klicka i den lilla rutan 

under datumet. Eller boka helhelger (tiden Lör 08.00-Sön 16.00) bokar man helhelg så har 

man hallen hela lördagen och kan lämna kvar sin grejer i hallen då ingen annan har tillgång 

till den under denna tid! 

När du är nöjd med dina markeringar, så tryck på knappen "Fortsätt" under 

bokningsschemat. 

Du får då välja vilken aktivitet som din bokning avser och du måste göra detta val. 

Du kan även skriva en egen aktivitetstext i fältet "Annat", ifall de förvalda aktivitetsförslagen  

inte passar för just ditt ändamål. 

OBS! Tänk på att den aktivitet du väljer, kommer att gälla för alla dem tider du hade markerat 

i bokningsschemat. 

Om du vill ha olika aktiviteter för olika tider, rekommenderar vi att du bokar tiderna separat. 

Tryck på "Genomför bokningen" för att slutföra aktuell bokning. Den mailadress som du 

angett i dina användaruppgifter kommer automatiskt att få en bokningsbekräftelse på din 

genomförda bokning. 



Betalning 

 

Betalning av din bokning sker genom Payson. Du kan betala med kort eller från din bank. OM 

du vill avboka en tid som är betald, får du tillbaka en ”kredit” som sätts in på ditt konto – som 

du vid ett senare tillfälle kan använda att boka tid i hallen med! 

Du kan enkelt se vilka av dina bokade tider som är registrerad som betald, genom att logga 

in och klicka på "Mina tider". 

 

Avboka/Redigera bokning 

 

Du kan redigera en bokning genom att logga in och klicka på någon dina egna bokningar i 

bokningschemat. 

I redigeringsläget kan du ändra aktivitet och avboka.  

Observera att du bara kan klicka på och redigera en timme åt gången. 

För att enklast avboka en sammanhängande tid, klicka ikonen "Mina tider" och klicka sedan 

på det röda krysset till vänster om den tid du vill avboka. 

Viktig information 

 En betalad bokning får ett påminnelse-mail 2 dagar innan bokad tid. I detta mail finns 

koden till éntredörren. 

 Fagersta Brukshundklubb förbehåller sig rätten att ändra villkor för bokningar, om det 

anses nödvändigt. 

 Man har INTE rätt att stanna kvar efter sin bokade tid, varje påbörjad timme kommer 

att faktureras för dom som inte följer detta. 

 Löptikar är förbjudna i hallen, även om dom bär tikskydd! 

Vid frågor, kontakta: bokningfbk@hotmail.com 

Välkommen till Fagersta Hundcenter! 

 


