
O-SERVICE
BRUGERVEJLEDNING

ALMINDELIGE  BRUGERE
O-63

Start  computeren,  gå  på  Internet te t

Skriv  i  adressefel te t :  ht tp://ww w.o- service.dk/    (husk  bindest regen)  og  
tryk  på  Enter.

Nu  star ter  programmet,  og  starts iden  ser  for  en  periode  sådan  ud:

http://www.o-service.dk/


Kalenderen  viser  DOF’s  terminsl is te løb  og  vil  også  kunne  indeholde  
lukkede  arrangementer,  som  kun  en  bestemt  gruppe  kan  ti lmelde  sig.

Du  kan  nu  
-         klikke  på  forskel l ige  måneder  og  år  og  få  oplysninger  om  løbene.
-         klikke  på  ”Klubben”  og  få  oplysninger  om  orienter ingsk lubberne  via  

deres  hjemmesider.  Du  kan  også  få  at  vide,  hvem  der  er  
klubadmin is t ra to r  = kontak t  m/k  ti l  O-service

-         klikke  på  ”Løbere”,  finde  enhver  løber  i  systemet  og  sende  en  E-
mail   ti l  vedkommende.

HVIS  DU VIL  MERE
-         MÅ  DU LOGGE  DIG  PÅ SYSTEMET  - ved  at  trykke  på  LOG PÅ

Skriv  dit  brugernavn  og  din  brugerkode,  som  du  har  fået  af  din  
klubadmin is t ra to r .   ( Kim  tlf.  55375074   mail  kim@nyraad.net  )
Klik  så  på  ”log  på”.
(Hvis  du  har  glemt  dit  brugernavn  eller  din  brugerkode,  får  du  efter  et  forgæves  ”log  på”  ti lbud  om  at  
skrive  din  egen  E-mailadresse,  fødselsår  (19__) og  postnummer.  Så får  du  koden  sendt  over  mailen.)

Du kan  eventuel t  skrive  oplysningerne  her:  (men  husk:  de  er  din  
hemmel ighed)

Brugernavn:
Brugerkod
e:

Du  bliver  budt  velkommen  i  systemet  og  kan  nu  bruge  det  ti l  lidt  mere:

Du  har  4  væsent l ige  ret t igheder:

1:  Du  kan  se,  hvad  systemet  ved  om  dig:  
Dine  indst i l l inger,  stat is t i k  over  dine  ti lmeldinger  og  adgang  ti l  
din  klubs  hjemmeside

 

mailto:kim@nyraad.net


2:  Du  kan  ændre  systemets  oplysninger  om  dig  selv  og  din  
famil ie:  

Klik  på  LØBERE  og  deref ter  (ude til venstre) ”Ret  løber”
Dit  navn  kommer  nu  ti l  at  stå  i  ruden  – hvis  ikke,  skal  du  finde  
dit  navn  i  ruden  og  klikke  på  det.  - Tryk  på  ”Fortsæt ”
Du  kan  nu  rette  mange  af  oplysningerne  om  dig  selv:  Alt  det,  
der  står  i  en  ”fordybning”.  Hvis  dine  famil ieforhold  i  O-service  
ikke  passer,  skal  du  give  besked  ti l  din  klubadmin is t ra tor.
Klik  nederst  på  ”Gem”

3:  Du  kan  se  din  klubs  adressel is te:
Klik  på  KLUBBEN,  og  deref ter  (ude til venstre) ”Klubadressel is te ” ,  
hvoref te r  du  får  en  liste  over  dine  klubmedlemmer  og  de  
oplysninger,  de  hver  især  har  frigive t,  f.eks.  navn,  adresse  og  
telefonnummer.  (Klik på en løbers navn, og du kan se, hvilke O-aktiviteter 
vedkommende har deltaget i og er tilmeldt [du kan f.eks. se, om vedkommende er tilmeldt en 
stafet, som du også kunne tænke dig]). 

4:  Du  kan  ti lmelde  dig  ti l  løb:

Vigtigt  inden  du tilmelder  dig løb!!!!!!

Det er vigtigt at du tilmelder dig som O-63 løber, og ikke som O-63/NFR/Maribo vores 
fælles klub til DIV. match

 

For at sikre dette skal du foretage dig følgende første gang du logger dig på:

Under ”Klub:” vælges:  O-63
Klik herefter på ”Skift”

Når du næste gang logger dig på systemet skulle du automatisk være på 
som O-63 løber.
.

Klik på ”Mine instillinger”

PS!  Når du har logget dig på systemet, kan du se 
dit navn nederst til venstre på siden.
Her kan du også se hvilken klub du er lokket på 
med



Tilmelding  til  løb:

Klik  på  KALENDER
Klik  på  den  måned,  hvor  det  løb  er,  som  du  vil  ti lmeldes.

Klik  på  løbet  i  
”Arrange -
ment” ,  og  du  
får  gund -
oplys ninger  
om  løbet

Klik  på  jordk lo -
den,  og  du  sen -
des  ti l  løbets  
hjem me side,  
hvis  der  er  en  
hjemmeside

Klik  på  i, og  
du  får  stæv -
ne informa -
tionen,  hvis  
den  er  
opret te t .

Klik  på  akt iv i te ten,  og  
der  åbnes  for  din  
ti lmeld ing.  – Dog  kun  
hvis  løbet  er  ”åbnet ”  
ved  at  der  er  sat  
ti lmeldefr is t  på.



Tilmeldel is ten  kan  se  således  ud:

Hvis  du  vil  ti lmeldes,  tryk  på  ”Ti lmeld  flere”:

Nu  får  du  det te  bil lede,  hvor  du  skal  finde  dit  eget  navn  og  klikke  på  
”Fortsæt ” :

Officiel sidste tilmeldingsfrist:
For at give vores tilmelder Peter Bjørn en rimelig frist, skal din 
tilmelding via O-service være foretaget senest kl. 18:00, dagen før 
den officielt angivne.
Ønsker du at tilmelde dig senere kan du maile eller ringe til
Peter Bjørn på Tlf.: 55 37 51 52 for nærmere aftale.



Du får  så  arrangørens  ti lmeld ingsb lanke t ,  som  du  skal  udfylde  med  
det,  du  kan  (meget af det udfyldes automatisk). Du  skal  være  opmærksom  på  at  
skelne  mellem  SI-brik  (pind til fingeren) og  EMIT- brik  (klump til hånden).

Tryk  på  ”Gem”,  og  din  ti lmeld ing  er  sendt  ti l  din  klubt i lmelder.  (Hun / han 
sender tilmeldingen videre til arrangøren.)

Hvis I er oprettet som en 
famille kan du her vælge de 
enkelte familiemedlemmer du 
ønsker at tilmelde.



HVIS  DU FORTRYDER  DIN  TILMELDING:
 

Gå på  Internet te t  - skriv  http://ww w.o- service.dk/  - log  på  – klik  på  
kalender  – klik  på  det  løb,  du  fejl t i lmed te  dig,  og  bil ledet  kommer:

Klik  på  ”Rediger ” ,  og  et  nyt  bil lede  kommer:

Nu  kan  du  rette  i  din  ti lmelding  eller  slet te  ti lmeldingen.
(Dette kan dog kun gøres, indtil klubbens tilmelder har sendt tilmeldingerne til løbet.)

http://www.o-service.dk/



	Under ”Klub:” vælges:  O-63
	Klik herefter på ”Skift”

