
Medlemskab  

Indmeldelse 
Det har aldrig været nemmere at blive medlem. Meld dig ind online, og du kan øjeblikkeligt booke dig en time. 

Der er følgende muligheder for medlemskab: 

Medlemskab Kriterie/ restriktioner 

Junior 
Fylder højst 18 år i år 
Kan kun reservere frem til kl. 1530. 

Unge Fylder højst 25 år i år. 

Studerende  
Studiekort kræves. 
Mailes til medlemskab@alts.dk. 

Førsteårs senior Har ikke været medlem i ALTS før. 

Senior Ældre end 25 år i år. 

Formiddagsmedlem 
Kan kun reservere hverdage kl. 08-14. 
Gælder kun for personer, der er fuldtidsmedlemmer af en anden tennisklub. 

Erhvervmedlemskab Ansatte i tilmeldte firma 

Familie 1 1 voksen + børn u/ 18 

Familie 2 2 voksne + børn u/ 18 

Passivt medlemskab 
Ønsker bevarelse af ret til medlemskab.  
Ingen reservationsret. 

 
Indmelde sker på vores booking site http://alts.memberlink.dk/Account/RegisterMember. 

 
 
Herefter får du inddatasiden, hvor du skal angive alle dine personlige oplysninger:  

mailto:medlemskab@alts.dk
http://alts.memberlink.dk/Account/RegisterMember


 

Du bliver her bedt om, at 
indtaste: 

 Mail adresse 
 
 

 Fornavn 
 Efternavn 
 
 
 Adresse 
 
 Postnummer & by 
 
 Mobilnummer 
 
 
 

 Fødselsdato 
 Køn 
 
 
 Brugernavn og 
 Kodeord, 
 

som du fremover skal bruge, når du skal booke timer og i øvrigt rette dine personlige data. 

 
Når dine data er indtastet, går du videre til næste side, hvis du ønske singlemedlemskab. (se sidste side) 

 
Er I familie eller forældre udfyldes resten af siden forinden: 

 

 

  



Ønsker du familiemedlemskab tilføjes: 

 Familie 1: børnenes data. 
 Familie 2: Ægtefælle og børnenes data. 

 

Herefter går du videre, og vælger den type medlemskab du ønsker, og som blev beskrevet på første side. 

 

 
Børn i et familiemedlemskab skal registreres som Fam. barn!  

Ikke som Junior, da I ellers vil blive afkrævet 500 kr. pr barn! 
 

Du går nu til betalingssiden, hvor du indtaster dine kortoplysninger, og betaler. 

Du er nu medlem, og kan straks med dit brugernavn og kodeord logge dig ind på bookingsiden og reservere en 
bane. 

 

 

 

 

Velkommen til klubben. 

Vi håber, at din tid i din nye klub vil blive en dejlig oplevelse for dig. 

 
 Vælger du ikke at betale med Dankort, skal dine bookingrettigheder laves manuelt, 

og du kan så risikere at der går op til 14 dage inden du kan reservere. 
 


