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Vejledning til brug af GoJoin 
som din aktivitetsplatform



For at komme i gang med at oprette aktiviteter på 
GoJoin, skal du først oprette en bruger. Det kan du 
gøre enten på hjemmesiden eller i app’en. 

Sådan gør du:

1. Gå ind på www.gojoin.dk
2. Klik på ”Opret Profil”
3. Tilføj profilbillede, fx foreningens logo
4. Tilvælg ‘Organisation’ og indtast foreningens navn
5. Indtast din e-mailadresse
6. Indtast dit ønskede kodeord

Brugeroprettelse

Aktiviteter Opret profil Log indHjem

Vi benytter ingen oplysninger uden samtykke

Bliv udbyder og del  
din viden med andre

Tilmeld med facebook

Tilmeld med e-mail

Allerede tilmeldt? Log ind her
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Man kan oprette nye aktiviteter enten på 
hjemmesiden eller i app’en. Når man opretter en 
aktivitet på GoJoin foregår det altid i 3 
overordnede trin:

  

Aktivitetsoprettelse
Aktiviteter Opret profil Log ind

1 Information om aktiviteten

2

3

Beskriv din aktivitet

Tilføj billeder
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1. Tryk på knappen “Opret din egen aktivitet” øverst t.v. på hjemmesiden
2. Udfyld felterne

Din aktivitet er nu oprettet. Hvis du mangler at udfylde obligatoriske felter, så vil du få besked om det. 
Nu kan du gå til Min kalender hvor du kan se aktiviteten under Mine opslag. 
Husk at dele aktiviteten med venner og bekendte, så potentielle deltagere kan opdage din aktivitet. Det kan du gøre ved at gå ind på din 
aktivitet og trykke på fx Facebook ikonet for at dele på Facebook, eller klik på link-ikonet for at kopiere aktivitetens link.

Sådan gør du:
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a. Indtast titlen på din aktivitet 
i. Brug gerne en titel, der både er beskrivende og fængende

b. Vælg den kategori, der passer bedst
c. Vælg dato og tidspunkt for hvornår aktiviteten afholdes
d. Tilføj evt. en tilmeldingsfrist 

i. ellers kan deltagere tilmelde sig helt op til afholdelsestidspunktet
e. Tilføj adressen for hvor aktiviteten afholdes
f. Vælg priser og billettyper

i. Vælg enten “Gratis”, hvis aktiviteten er gratis for alle deltagere, eller udfyld pris for de billettyper, du vil tilbyde
g. Organisation - Hvis du har oprettet dig som organisation, vil din forenings navn allerede være udfyldt
h. Tilføj en beskrivelse hvor du fortæller om aktiviteten, 

i. Skriv hvad der skal ske, hvem der deltager, evt. sværhedsniveau, om der er særlige forhold
i. Vælg evt om aktiviteten foregår indendørs eller udendørs
j. Udfyld maksimal antal deltagere, så evt. deltagere ved hvor mange pladser der er tilbage på aktiviteten
k. Udfyld minimum antal deltagere - hvor mange skal tilmelde sig før aktiviteten vil blive afholdt
l. Tilføj billeder - det er vigtigt for en aktivitet at billedet er både retvisende og spændende. KLik på knappen og vælg aktivitetens billede.
m. Vælg om aktiviteten skal gøres skjult - hermed vil du kunne dele aktivitetens link, men aktiviteten vil ikke kunne findes på GoJoin via søgning etc.
n. Husk at acceptere GoJoins almene vilkår og betingelser - og endelig - Klik Opret aktivitet



Dine deltagere kan tilmelde sig din aktivitet både via hjemmesiden 
og i GoJoin app’en. 

Sådan gør man: 

Tilmeldning og betaling

170 kr
Pris ialt

Tilmeld

(VÆLG BILLETTER)

MERE OM AKTIVITETEN

Astanga Yoga er en ældgammel yoga metode,
 som er beskrevet af Vamana Rishi i Yoga Korunta. 

Holdet er til alle som vil prøve kræfter med 
traditionel yoga.

Jens Meinert Jacoksen
Medlem siden aug 2015

Skriv e-mail til Jens

13 omtaler

Astanga Yoga 
Copenhagen

København Ø
Østerbrogade 24 B

Standard 100 kr 1

Billettyper og priser:
100 kr.

Pris ialt

Tilmeld
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1. Gå ind på en aktivitet
2. Vælg antal billetter - og evt. billettyper, hvis arrangøren har 

valgt flere billettyper
3. Tryk på “Tilmeld” 
4. Hvis aktiviteten er gratis, skal du blot bekræfte din 

tilmelding - så er du tilmeldt



Betaling
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5. Hvis aktiviteten koster penge, skal du trykke på “Accepter og betal”, hvorefter man vil gennemgå betalingsflow
a. På hjemmesiden betaler man med betalingskort
b. I app’en betaler med med MobilePay

6. Når du er tilmeldt, vil du se en kvitteringsside - og du vil samtidig få en bekræftelsesmail i din  indbakke også 

229,5kr

By AOF Danmark

Astanga Yoga Copenhagen

100 kr.2 standard

1 barn 25 kr.

Adresse: Vesterbrogade 24 B, København V

Tidspunkt:

Billettyper og priser:

Lørdag d.19 september kl.16

Du har betalt 229,5kr til “GoJoin by AOF”. 
Beløbet vil blive trukket fra din konto snarest. 

Du er nu tilmeldt aktiviteten!

Se mine tilmeldte aktiviteter

Del aktiviteten med andre

Facebook

Kvittering for tilmelding

Adresse: 

Betalingsmetode:

Tidspunkt:

Astanga Yoga Copenhagen

i

Vi reserverer holdet til dig de næste 5 minutter
Tilmelding og betaling

Administrationsgebyr (2%): 

Vesterbrogade 24 B, København V

Lørdag d.19 september kl.16

4,5 DKK

Jens Meinert Jacoksen
Medlem siden aug 201513 omtaler

Billettyper og priser: 100 kr.2 standard

25 kr.1 barn

Accepter og betal

229,5 kr.
Pris ialt
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Illustration af betaling
Gojoin modtager deltagerens betaling på dine 
vegne og opbevarer pengene, indtil aktiviteten er 
afholdt. Hvis der ikke er afbestilling, sender Gojoin 
pengene videre til dig, når aktiviteten er afholdt.

Dig og din 
aktivitet

GoJoin

GoJoin opbevarer 
pengene indtil 

aktiviteten er afholdt.

Deltager

Deltager tilmelder sig og betaler et 
deltagergebyr + 2% administrationsgebyr
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Hvis du som arrangør 
aflyser et arrangement
Du kan som arrangør til enhver tid aflyse din 
aktivitet. GoJoin vil selvfølgelig sørge for at give 
deltagerne besked og tilbagebetale eventuelle 
penge. 

Dig og din 
aktivitet

GoJoin

Du aflyser din 
aktivitet. 

Deltagergebyret sendes retur
til deltageren. 

Du modtager ingen 
betaling. 

Deltager
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Hvis deltageren annullere 
sin tilmelding
Indtil 14 dage før afholdelsen af et arrangement kan 
deltagerne annullere deres tilmelding. Såfremt de 
annullere mere end 14 dage før afholdelse vil 
GoJoin automatisk sørge for at deltagerne får 
eventuelle penge tilbage. 

Dig og din 
aktivitet

GoJoin

Ved rettidig afbestilling sendes 
deltagergebyret retur til deltageren. 

Du modtager ingen 
betaling. 

Deltager



Aktiviteter Opret profil

Vi sender dig oplysninger om deltagernes 
tilmelding, navn og e-mail, så du kan sende evt. 
yderligere information direkte til deltageren.

Du kan som arrangør altid gå ind under “Min 
kalender” og ind på den pågældende aktivitet, hvor 
der er mulighed for at sende en besked til alle 
tilmeldte.

  

Information om 
dine deltagere
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SøgHjem Min kalender Min profilOpret aktivitetAktiviteterHjem Min kalender Min profil

Havkajak i Sydhavn

Du er arrangør

59 krPris ialt

MERE OM AKTIVITETEN

Havkajak er en lidt tungere og ofte lidt mere stabil kajak, som er lettere at ro i bølger. Hvis du er friluftmenneske der godt kan 

lide at komme ud i naturen og føle dig midt  blandt bølgerne og kajakvenner, nogle gange på længere ture med oppakning, så 

skal du tilmelde dig denne aktivitet. I Havkajak er der også mulighed for mange teknikker til manøvrering af kajakken og rul 

(grønlændervending)

Tidspunkt:

Adresse: Vesterbrogade 24 B, København V

Lørdag d.19 september kl.11

Hvor foregår aktiviteten: Udendørs

Rediger aktivitet

KOMMENDE

Aflys aktivitet

TILMELDTE: 12 ud af 20

Se flere

Send besked til tilmeldte

ANTAL VISNINGER: 46
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