
Sport Solution App  
Stilling Fitness anvender Sport Solution, og her udbydes en App til  

• Bookning af / afbud til holdtider 
• Tilknytning / udskiftning af betalingskort 
• træningshistorik 

App’en Sport Solution Booking er gratis og hentes til din mobiltelefon på samme måde, som du henter 
øvrige app’s. 

 

Log ind til Sport Solution Booking 
Brugernavn: SIF+dit medlemsnummer 

Kodeord: de 4 første cifre i dit personnummer 

 

Herefter kan du vælge mellem: 

1. foretag bookning af holdtider 
2. se din profil incl. tilknytning/udskiftning af betalingskort 
3. se træningshistorik 
4. se de aktuelle bookninger (se herunder) 

 

 

 

 

  



Bookning af holdtider 
 

”Foretag bookning” giver dig mulighed for at tilmelde dig et holdtilbud. 
Stilling Fitness udbyder Crossfit og Indoor Cycling. 

 

 

Ved at vælge en dato vises hvilket hold, der udbydes på den aktuelle dato. 
Du kan nu se, om der er ledig plads på holdet.  

 

Herefter vælger du hold og trykker på Tilmeld – og møder op.  

Hvis du bliver forhindret – se afsnit om afbud til holdtræning 

 

 

 

 

Afbud til holdtræning 
 

 

 

Hvis du er tilmeldt et hold og bliver forhindret, er det også her du 
afmelder dig.  

Det gør du på forsiden, hvor du vælger hold og trykker på Afmeld.  

For Indoor Cycling skal du gøre de senest 2 timer før holdstart, så andre 
medlemmer på venteliste har mulighed for at møde i stedet for. 

  



Din profil incl. tilknytning/udskiftning af betalingskort 
 

 

 

Under din profil kan de se dine oplysninger og dit aktuelle medlemskab. 

 

 

 

 

Nederst kan du tilknytte betalingskort til betaling af dit kontingent.  

Når dit betalingskort udløber skal du huske at udskifte 
betalingskortsoplysninger til dit nye betalingskort.  

 

Træningshistorik 
Her kan du se hvornår du har trænet sidst indenfor det angivne datointerval. 
Du kan tilpasse dato interval efter behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Værd at vide 
 

Måneds medlemskab kan sættes i bero i en ønsket periode, og det skal oplyses til Stilling Fitness en måned 
før start dato. Der trækkes ikke betaling i bero perioden. 

Ønskes medlemskab stoppet, skal dette også oplyses til Stilling Fitness en måned før slutdato. Et afsluttet 
medlemskab kan til enhver tid aktiveres igen. 

Mail indeholdende medlemsnummer, start og slutdato for bero periode el. slutdato vedr. ophør 
fremsendes til Fitness mail: stillingfitness.i.f@gmail.com 

12 måneders medlemskab samt klippekort kan ikke sættes i bero. 


