
Ved ytterligere spørsmål, trykk knappen «Start dialog med utleier» nederst i søknadsskjemaet 

Søknad om fast treningstid 

For å komme inn på søknadsskjema (som avbildet her) må du ha en konto i BookUp. En konto med korrekt informasjon om deg og/eller din gruppe er en 

forutsetning for å få bruke kommunens lokaler.  

 

I toppen av skjema finner du informasjon og søknadsfrist, etterfulgt av en liste med lokaler eller «utleieobjekter». Ved siden av navnet på lokalet står det 

oppgitt dersom du har registrert tid i lokalet. OBS – Utleier kan allerede ha lagt inn timer for deg, f. eks. fra forrige sesong. Sjekk at disse stemmer. 

Trykk «velg» på det lokale du vil søke om tid i, og du vil bli tatt til den ukentlige kalenderen for lokalet. 
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Kalenderen reflekterer ukeplanen for lokalet, og viser dine ønskede tider i grønt. Du kan søke om hvilken tid du vil, men det kan være smart å trykke den 

hvite boksen «se hva andre har valgt» under kalenderen, og se om du kan unngå å komme i konflikter. Trykk «+ Legg til tider» for å fortsette, eller trykk på 

grønn rute for å endre noe ved tid du allerede har registrert. Informasjon og valg kommer opp på venstre side av kalenderen. 

Du kan enten «dra og slippe» en grønn boks i kalenderen der du vil ha tid, eller fylle inn for hånd. 

De to første feltene er viktige. Klikk HER for å se hvilken prisgruppe du tilhører og leiepriser, under «Utleie av lokaler». 

Fyll inn alle feltene og trykk «Lagre».  

 

Når du er ferdig kan du trykke på knappen «Tilbake til oversikten» nederst på siden, og eventuelt velge et annet lokale og gjenta 

prosessen om du ønsker tid flere steder. 

 

 

Når du har valgt alle tidene du vil søke om, skriv en søknadstekst og kort beskriv behovet og valgene dine. 

Spesielt brukere som har med seg timer fra forrige sesong må begrunne evt. endringer i behov. Store avvik eller endringer uten en 

god begrunnelse vil med all sannsynlighet få avslag. 

 

 

Når du er ferdig, husk å trykke «Lagre søknad» nederst på siden. 

https://holmestrand.kommune.no/om-kommunen/priser-gebyrregulativ/

