
Vejledning til brug af Teams til online holdtræninger 
 

Meld dig til en holdtræning via Sport Solution Booking App eller https://booking.sport-solutions.dk/login/ 

Log ind med:  

Brugernavn: it-nummer 

Kodeord: de første 4 cifre i din fødselsdato, ddmm 

Book dig på et online hold.  

10 min før holdtræningen starter, modtager du et link via din mail – så sørg for, at din mailadresse er 

registreret på din profil.  

Computer:  
Klik på det link, du får tilsendt. 

Vælg på denne side, hvordan du ønsker at deltage i holdtræningen. Vælg evt. Fortsæt i denne browser. På 

den måde kan du deltage i holdtræningen uden at downloade noget. 

 

 

Tryk deltag nu. 

Slå gerne din mikrofon fra, og tænd den kun, når du vil sige noget. Ellers kan det godt give ekko eller 

forstyrrelser under træningen. Om du vil have kameraet tændt, er helt op til dig. Det skaber en fed følelse, 

at kunne se hvem man træner sammen med, og instruktøren har mulighed for at følge med i, hvordan det 

går dig. Er I mange på holdet, kan kameraet dog også gøre det ”tungere” for programmet at køre, og 

derved skabe lidt udfald i forbindelsen.  

https://booking.sport-solutions.dk/login/


 

 

Så venter du i Lobbyen indtil instruktøren lukker dig ind til træningen. Herefter er du med – god fornøjelse! 

 

  



Iphone/Ipad: 
 

Dowload Appen Teams 

 

Når appen er downloadet, så klik på linket i din mail. Vælg at åbne linket i din app – klik Deltag i mødet. 

 

 



Vælg Deltag som gæst:  

 

 

 

Slå gerne din mikrofon fra, og tænd den kun, når du vil sige noget. Ellers kan det godt give ekko eller 

forstyrrelser under træningen. Om du vil have kameraet tændt, er helt op til dig. Det skaber en fed følelse, 

at kunne se hvem man træner sammen med, og instruktøren har mulighed for at følge med i, hvordan det 

går dig. Er I mange på holdet, kan kameraet dog også gøre det ”tungere” for programmet at køre, og 

derved skabe lidt udfald i forbindelsen.  

Så venter du i Lobbyen indtil instruktøren lukker dig ind til træningen. Herefter er du med – god fornøjelse! 

 


