Vejledning i bookning af SAS Sportsbilletter som medlem af Danmarks Skiforbund

Klik på ”Sportsrejser” i rullemenuen ”Book” på www.sas.dk.

Nu er du inde i ”Sportsbilletter”.

I samme vindue scroller du ned og finder ruden for bestilling af destination.

Du vælger datoer.

Og her vælges, hvor mange passagerer, der skal med. Det er ikke muligt at købe ungdomsbillet som
sportsbillet, men man kan købe børne- og ungdomsbilletter separat og så bare checke ind på sæder ved
siden af hinanden, når man vælger sæde ved indcheckning – altså først 22 timer før afgang.

Nu skal du skrive, hvilken sportsorganisation, du er medlem af. Her skriver du ”Danmarks Skiforbund”, og
forbundets navn dukker op i rullemenuen, når man har skrevet de første bogstaver.

Se bare! Du klikker....

Du sørger for, at der er i flueben i ”Jeg er medlem af denne organisation” og klikker på ”Fortsæt”.

Nu kan du vælge flyafgang, og her ses eksempelvis en pris på 666,00 kr. for 1 x 8 kg håndbagage og 2 x 23
kg indchecket bagage og at billetten er refunderbar. Herefter vælger du hjemrejsen og betaler.

Du mangler nu at ændre den ene kuffert til en skitaske. Det gøres enten via den bekræftelsesmail, du får
tilsendt, eller i ”Mine bookinger” på SAS hjemmeside eller App. Det er vist nedenfor, hvordan det kan gøres
via bekræftelsesmailen:

Her klkker du på ”Rediger dine tasker” eller ”Hold styr på din rejse under Mine reservationer”

Her ændrer du den ene indcheckede bagage til en skitaske og klikker på ”GEM”. Husk at gøre dette på både
ud- og hjemrejse.
Nu er der kun tilbage at glæde sig til turen og glæde sig over at være medlem af en klub, der er medlem af
Danmarks Skiforbund

Lille tillægsinformation om skibagagen: I forbindelse med en KS-træningstur blev medlemmerne mødt
med forskellige krav til vægten af skibagagen af personalet ved check in. Som det ses af ovenstående kilp,

må skibagagen veje op til 23 kg. Det er efterfølgende tjekket med SAS Kundeservice, som dobbelttjekkede
det med deres backoffice, og den samlede vægt af skitasken + en ekstra mindre taske til skistøvler må ikke
overstige 23 kg. Man kan altså godt have flere ski med i samme taske, bare den samlede vægt af skitaske og
støvletaske ikke overstiger de 23 kg. Et ekstra lille klip viser dette:

SAS kundeservice siger, at når der ikke nævnes noget om vægtbegrænsning for skibagage, gælder de
almindelige vægtregler, dvs. 23 kg for et stykke indchecket bagage. Til info, hvis du bliver bedt om at betale
ekstra.

