
INTRODUKTION OG GUIDE TIL YOGO 

– HOLDTRÆNING V. LILJENSØ FYSIOTERAPI 

Holdtræning ved Liljensø Fysioterapi sker igennem systemet YOGO: 

https://liljensoefysioterapi.yogo.dk/frontend/index.html#/login 

Næste alt omkring vores holdtræning har vi valgt fungere igennem online styresystemet YOGO, dvs. at det er igennem 

YOGO du ser holdplanen, tilmelder og afmelder dig forskellige hold samt ser og køber vores træningsabonnementer, 

klippekort, forløb og booker en gratis prøvetime.  

Al info omkring ændring, aflysning eller opdatering af holdplan sker også igennem YOGO, hvor vi sender mail og sms’er 

ud igennem systemet.  

Når du har oprettet en profil på YOGO modtager du en bekræftelse fra os – det samme gælder når du køber et 

abonnement ved os.  

Nedenfor finder du en guide til hvordan du opretter dig i YOGO, tilmelder dig hold, køber et abonnement og meget 

andet.  
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Holdtræning ved Liljensø Fysioterapi sker igennem systemet YOGO: 
https://liljensoefysioterapi.yogo.dk/frontend/index.html#/login 

Hvis du kopieret/indtaster linket vil du komme ind på nedenstående side, hvor du kan logge ind på din profil (såfremt du 

er oprettet) eller oprette dig som nyt medlem.  

 

Opret en profil på YOGO: 
For at kunne se hele holdplanen, tilmelde sig hold og betaling for samme skal man først oprette en profil på YOGO: 

https://liljensoefysioterapi.yogo.dk/frontend/index.html#/signup  

 

 

 

https://liljensoefysioterapi.yogo.dk/frontend/index.html#/login
https://liljensoefysioterapi.yogo.dk/frontend/index.html#/signup


Startskærm og oversigt: 
Når du har oprettet en bruger og logget ind kommer du direkte til startskærmen og ”Min profil” her kan du danne dig et 

overblik  

På startskærmen eller ”Min profil” vil du kunne se følgende 

- Min aktivitet 

- Mine klasser – som er de hold, som du er tilmeldt 

- Mine kurser – som er de ”kurser”(temaaftener fx omkring stress) som du er tilmeldt (lige pt har klinikken ingen 

temaaftener, men det kommer i 2023) 

- Dit medlemskab 

- Dine oplysninger, navn, email + tlf. nr.  

- Oppe i toppe vil du se 4 faner 

o ”Min profil” – er startskærmen 

o Skema – er holdplanen 

o Kurser – er temaaftener udbudt af klinikken 

o Priser – Medlemskaber 

- Helt oppe i højre hjørne finder du en rund cirkel med dit navn ude fra med en pil ned, hvis du trykker på pilen, 

vil du herfra kunne redigere din profil og dit medlemskab, fx ved opsigelse. Du vil også herfra kunne logge ud af 

YOGO igen.  

  

  



Holdplan 
For at se holdplanen skal du klikke på fanen ”skema”  

 

Derfra vil du blive ført videre til selve holdenplanen, og få oversigt over hvilket hold klinikken udbyder i denne uge samt 

tidspunkt og hvilke instruktører som varetager holdene. Du vil også kunne se hvor mange der er tilmeldt på hvert hold 

samt hvor mange pladser der er i alt på holdet.  

Oversigt over holdplanen for uge 47 

 

Under holdplanen har du mulighed for at filtrere oversigten efter ønskede hold eller instruktør ved at trykke på ”Filte” – 

dette kunne fx være hvis du ville se hvornår klinikken udbyder YOGA 

 



Eksempel på ”Filtre” efter YOGA-hold 

 

  



Tilmelding til hold 
Du tilmelder dig de enkelte hold under holdplanen under fanen ”skema” 

Du skal huske at tilmelde dig hver dag og uge på de hold du ønsker, at deltage på – du kan ikke tilmelde dig kun en gang 

og forvente systemet derefter genregistrere din tilmelding til ugen efter – det skal du selv gøre       

 

Under ”Skema” vil I se holdplanen, og såfremt der er tegnet et abonnement eller købt et klippekort vil I kunne tilmelde 

jer holdene direkte fra holdplanen.  

 

Hvis du ønsker mere info omkring holdene skal du blot trykke på holdet på holdplanen hvorfor et nyt vindue vil dukke 

op, hvorfra holdbeskrivelsen vil fremgå og hvor det også vil være muligt at tilmelde sig fra.  

Herunder findes der et eksempel på at vi inden i holdplanen under fanen ”Skema” har trykket på holdet 

”Morgenfruerne” tirs d. 24.nov, hvorfor et nyt vindue er dukket op, hvorfra vi kan læse om holdet, se dato og tidspunkt, 

hvilken instruktør som underviser i holdet den dag samt tilmelde os holdet.  



 

Hvis vi ikke har tilmeldt os noget abonnement eller købt et forløb eller klippekort, vil vi stadig kunne trykke på holdene 

samt læse holdbeskrivelsen, men vinduet vil se således ud, hvorfra det tydeliggøres, at det ikke er muligt at tilmelde sig 

grundet manglende abonnement. Herfra kan du trykke på ”Se priser” for at købe abonnement, klippekort, forløb eller 

booke en GRATIS prøvetime.  

 

  



Afmeld af hold 
Hvis du bliver forhindret i at møde op til et tilmeldt hold skal du huske og afmelde holdet på YOGO 

Du kan afmelde holdet under ”Min profil” under ”Mine klasser” eller under holdplanen 

Afmelding under ”Min profil” via ”Mine klasser” 

 

Afmeld under ”Skema” via holdplanen 

 

Tryk på holdet eller fluebenet for at afmelde holdet – hvorefter et nyt vindue dukker, hvorfra du skal trykke på ”Afmeld” 

knappen. Systemet vil derefter bede dig bekræfte din afmeldelses af holdet. Når du har bekræftet dette vil vinduet 

automatisk lukke ned og du vil igen se holdplanen – fluebenet skal gerne være væk og i bunden er skærmen skal det 

gerne fremgå at holdet er afmeldt. 

 



 

 

 



Priser 
Alle vores priser er oplyst på vores hjemmeside www.lfys.dk  

For at se vores priser kan du bruge dette link: www.lfys.dk/priser 

Du kan også se vores holdtræningspriser på YOGO – det er også under priser, at du køber et abonnement, klippekort, 

forløb eller en GRATIS prøvetime. 

Tryk på fanen ”Priser” under ”Min profil” / din startskærm 

 

 

  

http://www.lfys.dk/
http://www.lfys.dk/priser


Køb abonnement/klippekort 
Det er under fanen priser, at du kan købe vores abonnement, klippekort eller booke en GRATIS prøvetime 

 

 

 



 

  



Betaling 
Betaling kan ske på klinikken via dankort eller via YOGO betalingssystem.  

Betaling via YOGO 

Betaling via YOGO sker automatisk hver måned når du har registreret/tilmeldt dit kort på siden. Pengene bliver 

automatisk trukket fra din konto hver måned og du behøver ikke forholde dig yderligere.  

Se mere under ”Køb abonnement” 

OBS! Beløbet bliver trukket fra den dato du tilmelder dig vores holdtræning. Tilmelder du dig midt i måneden, fx d. 15, 

vil næste trækning på din konto først ske d. 15 i næste måned. Dette har betydning ift. De opsigelse.  

Såfremt du ikke ønsker at gøre brug af vores holdtræning længere er det vigtigt at du går ind og opsiger de abonnement 

før næste betaling og fjerner registreringen af dit kort – eller trækkes beløbet automatisk.   

Se mere under ”Se, ændre og opsig abonnement” 

Dankort betaling på klinikken 

Du kan sagtens betale for holdtræning på klinikken, systemet vil dog være måned sende mails ud omkring manglende 

betalingskort – hvilket betyder, at du skal afregne med klinikken igen, hvorfra vi manuelt opdatere dit abonnement 

Ønsker du ikke længere at gøre brug af vores holdtræning – er der ingen bindingsperiode for opsigelse andet end 

måneden ud – du skal blot huske at informere os om det, således at vi kan afmelde dig i systemet, da du ellers vil 

modtage ”RIGTIG” mange mails fra systemet.  

  



Se, ændre eller stop medlemskab 
Du kan under ”Min profil” se og ændre dit medlemskab ved at klikke på knappen ”Vis medlemskab”. Under medlemskab 

kan du se hvilket abonnement eller klippekort som du har købt samt hvornår næste betaling falder og din 

træningsperiode fornyes eller udløber. Dernæst kan du også tilføje et betalingskort herunder, hvis du ønsker at 

betalingen fremadrettet skal ske automatisk.  

 

 

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab ved os – vi har ingen bindingsperiode eller opsigelses periode andet end din 

betalingsmåned ud. Så husk at opsig dit medlemskab inden næste betaling, så du ikke hæfter for næste måned også 

Eksempel; hvis du har oprettet et abonnement d. 5 november og ønsker, at opsige abonnementet igen, skal du blot 

opsige medlemskabet inden d. 5 i den kommende måned.  

Du opsiger dit under ”Mit medlemskab” som du kan komme til via ”Min profil” eller på startskærmen. Under ”Mit 

medlemskabs” finder du en knap som hedder ”Stop medlemskab”. (se ovenstående) Tryk på ”Stop medlemskab” hvis du 

ønsker at stoppe dit medlemskab ved os.  



 

 

  



Book GRATIS prøvetime 
Du kan altid booke en gratis prøvetime til en af vores hold igennem YOGO. Du kan kun booke 1 prøvetime per hold.  

Du booker 1 gratis prøvetime under ”Priser” hvor du også kan købe et abonnement eller et klippekort.  

 

Helt nede i bunden af prislisten finder du GRATIS prøvetime til 0,-  

For at få 1 GRATIS prøvetime skal du blot klikke på ”Køb” knappen, hvorefter den gratis time er tilføjet og du kan nu gå 

ind under ”Skema” for at se holdplanen og booke dig på det hold du ønsker at prøve.  

 

 


