
ÅHH 

 

  

 

Ålsgårde – Hellebæk Havbad 
Meddelelser til medlemmer nr. 03/2019 – EKSTRAPOST - 06. sept. 2019 

  



Kære/ærede medlemmer af foreningen 
Ålsgårde-Hellebæk Havbad –  ÅHH 

 
 
 
Foran jer ligger en ”EKSTRAPOST” til den netop udsendte 3. meddelelse til medlemmer – som 
udelukkende omhandler den tidsbestemte tilmelding til vor sauna event søndag den 6. oktober 2019 i  
punkt 4.h. 
 
Det er lykkedes for vort ærede medlem John A. Hunderup at udvikle en ekstra side til vor hjemmeside, der 
indeholder en booking formular, som egentlig anvendes af skoler i engelsktalende lande til at styre 
tilmelding til kursus-undervisning – men det kan jo også bruges af os. 
 
Hermed en brugsanvisning en procedure-gennemgang – skridt for skridt: 
 

1 Åbn hjemmesiden ”www.havbad.dk” på jeres computer / tablet / smartphone / lap-top 
2 Tryk på mobil-sauna-dag, og siden åbnes. 
3 Siden forlanger et password – skriv sundlaug i den viste blok og tryk på Retur – herefter åbner 

booking-formularen sig. 
4 Tryk på: ”Reservér en tid” – vælg: ”Sauna for medlemmer” 
5 Tryk derefter på: ”Foreningen” 
6 Vælg derefter: ”Tidspunkt” ved at trykke på det ønskede tidsrum – husk at perioderne 11:00-

12:00 og 13:00-14:00 er dedikeret for dem, der skal have det ekstra ”hot” i f.m. sauna gus… 
7 Ved ”Log Ind” vælges (helt i bunden): ”Spring Log In Proces over” 
8 Udfyld derefter felterne med navn, e-mail adresse og telefonnummer – glem resten – og vælg 

derefter ”Fortsæt” 
9 Vælg: ”Book my Hold” (”Book mit tidsrum”) – denne handling vil udløse en bekræftelse på 

skærmen 
10 Forlad derefter hjemmesiden 

 
Både John og Uli har testkørt hjemmesiden, og er kommet igennem uden ret meget besvær… 
 
HUSK at hver time-blok indeholder 10 pladser – hjemmesiden vil ikke acceptere ydere bookinger, når alle 
pladser i samme tidsrum er besat - intervallet vil forsvinde som booking mulighed, hvorefter kun de tider, 
hvor der er ledige pladser, vises på skærmen. 
 
UDVEJ – HVIS ALT GÅR GALT:   
Begynd forfra ved at logge dig ind på havbad.dk og følg ovennævnte procedure, men søg efter en anden 
tid. 



 
SKULLE DET UVENTEDE SKE, at nogen bliver nødt til at frigive en booket plads i en booket tidsrum, 
bedes vedkommende sende en e-mail med navn & telefonnummer med ordlyd: ”Frigiver booket plads i 
tidsrum kl. xx:xx til xx:xx” til: webmaster@havbad.dk 
 
 
HUSK OGSÅ at komme til fods eller på cykel, da Langebro ikke har parkeringspladser / lukker vejen med 
bom.  
 
Nærmeste parkeringsmuligheder for biler vil være 

a ved kulturhuset BØLGEN 
b på Riffsvej øst for Hellebæk Kirke 
c på parkeringspladsen ud for Nordre Strandvej 166 – 300 m nordøst fra Langebro 

 
Vi glæder os til at se jer i både opvarmet og nedkølet tilstand… 
 
 
 
Med de bedste hilsener 
 
 
Bestyrelsen i ÅHH 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 


