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Ønsker du at blive oprettet som foreningsansvarlig i Foreningsportalen, skal du kontakte de i 

forvejen foreningsansvarlige i din forening og få dem til at oprette dig. 

  

Vejledning til at oprette en 
foreningsansvarlig- eller holdansvarlig i 

Foreningsportalen 
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Sådan opretter du en foreningsansvarlig i Foreningsportalen 
 

Gå ind på www.aktivalleroed.dk og klik på ”Log ind” og ”Foreningsportalen” øverst på siden. 

Nedenstående side kommer frem, vælg herefter Log Ind. 

Udfyld e-mail og adgangskode og klik på ”Log Ind”. 
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Herefter åbner forsiden. 

 

 

 

Ude i menuen i venstre side klikker du på ”Kommunen”  ”Ansvarlige”  ”Foreningsansvarlige”. 
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På denne side kan du se, hvem som på nuværende tidspunkt er foreningsansvarlige. 

 

 

For at oprette en ny foreningsansvarlige klikkes på + ikonet. 

 

 

Indtast e-mailadresse på den du ønsker at oprette som foreningsansvarlig og klik på ”Tilføj” 
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Indtast herefter fornavn og efternavn på den du ønsker at oprette som foreningsansvarlig. 

Herefter trykkes på gem. 

 

 

 

Du vil nu blive spurgt om du vil en invitation til Foreningsportalen til den oplyste mailadresse nu eller senere.  

Hvis du klikker ”send nu” vil en invitation blive sendt til mailadressen med det samme, klikker du ”send 

senere”, vil der ikke blive sendt en invitation til mailadressen og dette skal du i stedet huske at gøre senere. 

Vi opfordrer til at sende med det samme. 
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Status vil være markeret med ”Inviteret” indtil personen har accepteret invitation og har fået adgang til 

Foreningsportalen. Herefter vil status ændre sig til ”Accepteret”. 

 

 

 

Du kan altid gensende en invitation ved at klikke på de tre streger i højre side, ud for den ønskede person. 

 

 

  

mailto:booking@alleroed.dk


 

Allerød Kommune 

Idræt & Folkeoplysning 

booking@alleroed.dk 

Side | 7  
 

Ved at klikke på ”Send Invitation” gensendes invitationen til denne person. 

Lige såvel som du kan oprette så kan du også her slette en Foreningsansvarlig. 
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Sådan opretter du en holdansvarlig i Foreningsportalen 
 

I Allerød Kommune benytter vi ikke denne funktion men det kan i nogle tilfælde være en god ide at have 

holdansvarlige. Kontakt evt. Idræt & Folkeoplysning på booking@alleroed.dk for yderligere information. 

Ude i menuen i venstre side klikker du på ”Kommunen”  ”Ansvarlige”  ”Holdansvarlige”. 

 

 

 

På denne side kan du se, hvem som på nuværende tidspunkt er holdansvarlige 
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For at oprette en ny holdansvarlig klikkes på + ikonet. 

 

 

 

Indtast e-mailadresse på den du ønsker at oprette som holdansvarlig og klik på ”Tilføj” 

 

 

Indtast herefter fornavn og efternavn på den du ønsker at oprette som holdansvarlig og klik på ”Gem” 
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Du vil nu blive spurgt om du vil en invitation til Foreningsportalen til den oplyste mailadresse nu eller senere.  

Hvis du klikker ”Send Nu” vil en invitation blive sendt til mailadressen med det samme, klikker du ”Send 

Senere”, vil der ikke blive sendt en invitation til mailadressen og dette skal du i stedet huske at gøre senere. 

Vi opfordrer til at sende med det samme. 

 

 

 

Status vil være markeret med ”Inviteret” indtil personen har accepteret invitationen og har fået adgang til 

Foreningsportalen. Herefter vil status ændre sig til ”Accepteret”. 

Du kan på samme måde, som beskrevet ovenfor vedr. Foreningsansvarlige, gensende en invitation til en 

holdansvarlig ved at klikke på de tre streger i højre side ud for den person, du ønsker at gensende en 

invitation til. 
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