Orientering på webben – www.lok.se
Vad ungdomar bör kunna och veta
I detta dokument beskrivs dels sådant som underlättar anmälan och tävlande,
dels sådant som underlättar informationsspridande och dels var man hittar
information som kan vara bra att ha.
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1

Access och grundläggande uppgifter
För att ha störst nytta av www.lok.se behöver man skaffa ett konto och lägga
in sina person- och kontaktuppgifter.

1.1

Konto på www.lok.se
Första steget är att skaffa sig ett konto på www.lok.se. För att ha så stor nytta
som möjligt är det viktigt att man skaffar ett eget konto och inte använder t ex
ett gemensamt för familjen.
Hur man skaffar ett konto kan man läsa om på www.lok.se under
menyalternativet:
Om www.lok.se -> Inloggning
Eller via denna länk: http://www.lok.se/index.php?page=177
Får man inget svar från den adress som står angiven, hör av er till någon
ungdomsledare så ska vi undersöka saken.
Man loggar sedan in i rutan längst ner i vänsterkolumnen.

1.2

Person och kontaktuppgifter
När man har fått ett konto är de mycket viktigt att fylla i sina person- och
kontaktuppgifter. Detta för att alla ska kunna nås på ett enkelt sätt. Det är
också lika viktigt att se över sina uppgifter då och då så att de är aktuella.
Man skriver in sina uppgifter genom att klicka på Administration i menyn och
sedan väja det översta alternativet p den sida som dyker upp, Redigera dina
personuppgifter.
De viktigaste uppgifterna, förutom namn, är mailadress och telefonnummer.
Dessa uppgifter finns längst ner på sidan och man redigerar dem genom att
trycka på verktygsikonen (den som visar en hammare och en skruvnyckel i
kors - ).

2

Tävlingar

2.1

Anmälan till vanliga tävlingar
Anmälan till vanliga tävlingar, dvs individuella tävlingar, sker via klubben online, http://www.svenskidrott.se/e/linkopingsok_ol. Allt om detta hittar man
under Internt -> Tävlingsanmälan.
Det finns två viktiga saker som måste vara uppfyllda för att man ska kunna
anmäla sig:
1. Man måste ha lösenordet till klubben on-line. Detta hittar man på
ovanstående sida – om man är inloggad.

2. Man måste finnas med i listan över aktiva löpare. Om man går till anmälan
och inte hittar sitt namn är man troligen inte med i denna lista. Då
kontaktar man Marie Sverenstam så fixar hon det.

2.2

Anmälan till stafetter
Anmälan till stafetter görs direkt på www.lok.se. De stafetter man kan anmäla
sig till för tillfället hittar man i rutan nästan längst ned på förstasidan.
För att anmäla sig loggar man först in, sedan klickar man på
anmälningsknappen (gubben som räcker upp handen - ) och kommer då till
anmälningssidan. Här är det viktigt att läsa all information samt att man följer
de anvisningar om olika alternativ och kommentarer som står angivna. Det
finns också möjlighet att här anmäla andra än sig själv men det är säkrast att
vara inloggad som sig själv när man anmäler.

2.3

Kvittens av stafettuttagning
När sedan lagen har tagits ut av UK (uttagningskommittén) är det mycket
viktigt att gå in och titta på lagen samt kvittera att man sett laguttagning och
accepterar sin plats. På detta vis vet UK att alla har sett laget och att de
verkligen tänker komma till stafetten. Om man inte kvitterar tvingas UK ringa
runt och kolla vilka som kommer och inte.
Laguttagningarna kommer upp på www.lok.se längst ner på förstasidan. När
man har loggat in och tittar på rutan längst ner finns det ett rött utropstecken
( ) bakom det lag man är uttagen till. Då klickar man på detta utropstecken,
bläddrar ner till rätt lag och klickar på gubben ( ). Gubben ändras då till en
grön bock (
bock.

) och på förstasidan ändras det röda utropstecknet också till en grön

I samband med laguttagningar finns det också en funktion för att maila till alla
som anmält sig. Detta förutsätter att alla anmälda har uppdaterat sina
personuppgifter så att det finns en giltig mailadress. Denna funktion används t
ex om stafetten blir inställd.

3

Kontaktmöjligheter

3.1

Personuppgifter
Det är mycket viktigt att personuppgifterna hålls uppdaterade, framförallt
mailadress och telefonnummer. Hur detta görs finns beskrivet i kapitel 1.2.

3.2

Maillista
En annan viktig källa till informationsspridning är klubbens olika maillinglistor.
Dessa finns beskrivna under Internt -> E-postlistor. Den viktigaste för
ungdomar är ungdom@lok.se. På denna sida står det också beskrivet hur
man gör för att bli medlem i denna maillista.

Eftersom denna lista används för att skicka ut viktig information är det mycket
viktigt att bli medlem. Exempel på information som går ut här kan vara
flyttade träningar och samåkningsinformation.

3.3

Forum
Ett mera informellt informationsutbyte kan ske på klubbens olika forum. För
ungdomar är det kanske framförallt Ungdomarnas forum som är intressant,
men även elitens forum (t ex om man vill vara med på fler träningar) och
klubbens forum kan vara av intresse. Det finns även ett forum där man kan
lägga in köp och sälj annonser.
Man kommer enklast till de olika forumen genom att klicka på det forum man
är intresserad av i rutan till vänster ovanför inloggningsrutan.

3.4

Medlemsregister
Vill man ha tag på någon i klubben kan man leta i medlemsregistret. Det hittar
man under Internt -> Medlemsregister. Här finns alla som har ett konto på
www.lok.se listade i bokstavsordning. Genom att klicka på namnen får man
upp kontaktinformation. Observera att vissa personer kan ha valt att bara visa
sina kontaktuppgifter för inloggade användare.

3.5

Matrikel
Man kan hitta kontaktinformation till alla klubbens medlemmar i LOK:s
matrikel, även de som inte har något konto på www.lok.se. Pga
datalagstiftningen får man inte lägga personinformation på webben utan att
personen i fråga har godkänt detta. Därför finns inte alla medlemmar med i
den elektroniska versionen av matrikeln som man hittar under Internt ->
Medlemsregister -> Matrikel. Dock kan man hitta alla medlemmar i
pappersversion av matrikeln som finns illgänglig på LOK-gården.

4

Information

4.1

Träningsprogram
Aktuella träningsprogram för ungdomar hittar man på Ungdom ->
Träningsprogram.

4.2

Ungdomsserien
Klicka på Ungdom -> Ungdomsserien för att hitta info om ungdomsserien.
Här finns t ex resultat och sammanräkningar.

4.3

Övrigt
Bläddra gärna runt på webben, kanske framförallt under Ungdom. Om ni
saknar information, hör av er till någon ledare.

Om du gärna skulle vilja vara med och arbeta med ungdomssidorna på
www.lok.se, hör av dig till ungdomskommittén.

