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Hvordan ?
Dette afsnit beskriver i punktform hvad der skal gøres.
For at få en mere udførlig beskrivelse af hvordan det gøres skal du læse det afsnit, der refereres til i
teksten.

Start rotur
Tryk på Start Tur på Oversigts siden. (side 5).
Man kommer derefter ind på Start Tur siden (se afsnit Rokort side 6)
På Start Tur siden udfyldes felterne :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vælg Båd (skal vælges først, så man ved hvor mange roere, der skal med) (se Vælg båd, side 6)
Vælg Deltager(e) (1 i en K1, 2 i en K2 osv) (se Vælg deltagere, side 7)
Start (se Sæt rotid, side 7)
Forv. Slut (se Sæt rotid, side 7)
Tur status sættes til Igang (se Turstatus, side 7)
Tryk på Ok (se Afslut, side 7)

Turen indsættes automatisk i Både på vandet på Oversigts siden.

Afslut rotur
På Oversigts siden trykkes på Slut ud for den Roer/Båd i Både på vandet som man ønsker at afslutte.
Man kommer derefter ind på Slut Tur siden (se afsnit Rokort side 6)
På Slut Tur udfyldes felterne :
1. Distance (se Distance, side 7)
2. Tur status sættes til Afsluttet (se Turstatus, side 7)
3. Andre felter rettes evt. (f.eks hvis man bare troede at man ville ro en tur men endte med at ro søen
rundt)
4. Tryk Ok (se Afslut, side 7)
Turen fjernes herefter automatisk fra Oversigts sidens Både på vandet og statistikken opdateres med de
roede kilometer.
Vær opmærksom på, at turen ikke kan ændres når der er trykket Ok på en Afsluttet tur, så check lige at alt
ser rigtigt ud inden du trykker på Ok !

Ændring af indtastning
På Oversigts siden trykkes på Ret ud for den Roer/Båd i Både på vandet som man ønsker at rette.
Man kommer derefter ind på Ret Tur siden (se afsnit Rokort side 6)
På Ret Tur ændres de ønskede felter.
Tryk Ok for at gemme ændringerne (se Afslut, side 7).
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Reserver båd
Tryk på Start Tur på Oversigts siden (se side 5).
Man kommer derefter ind på Start Tur siden (se afsnit Rokort side 6)
På Start Tur siden udfyldes felterne :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vælg Båd (skal vælges først, så man ved hvor mange roere, der skal med) (se Vælg båd, side 6)
Vælg Deltager(e) (1 i en K1, 2 i en K2 osv) (se Vælg deltagere, side 7)
Start (se Sæt rotid, side 7)
Forv. Slut (se Sæt rotid, side 7)
Tur status sættes til Reservation (se Turstatus, side 7)
Tryk på Ok (se Afslut, side 7)

Turen indsættes automatisk i Reservationer på Oversigts siden.

Fortryd rotur/reservation
På Oversigts sidens trykkes på Ret eller Slut ud for den Roer/Båd i Både på vandet eller Reservationer som
man ønsker at fjerne.
Man kommer derefter ind på Ret Tur/Slut tur siden (se afsnit Rokort side 6)
På Ret Tur/Slut tur ændres Tur status til Annuleret (se Turstatus, side 7)
Tryk Ok for at gemme ændringerne, dvs annulere roturen/reservationen (se Afslut, side 7).

Ret en afsluttet tur
Der er ikke mulighed for selv at ændre en indtastning efter at turen er gemt med status afsluttet.
Hvis der er en fejl som skal rettes er du nødt til at sende en mail (og en flaske italiensk rødvin eller en pose
salte fisk ☺ ) til kkeswebmaster@gmail.com med oplysninger om datoen/deltager/båd mv, så han har
tilstrækkelig med oplysninger til at finde turen i databasen. Der skal selvfølgelig også stå hvad det er der
skal rettes.

Afslut en andens tur
Hvis en roer har glemt at afslutte turen, når han/hun kommer tilbage vil det ikke være muligt at vælge den
brugte båd.
I dette tilfælde kan man være nødt til at annulere den uafsluttede tur (se afsnit Fortryd rotur/reservation
side 4).
Den glemsomme roer må så selv indtaste turen igen hvis kilometerne skal registreres.

Ikke registreret båd
Hvis den benyttede båd ikke er registreret i rokort databasen (f.eks fordi det er en privat/lejet/lånt/helt ny
kajak) vælges båd nr 999 (Anden båd) (se Vælg båd, side 6).
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Gæsteroer
Gæsteroere kan skrives på rokortet ved at vælge deltageren Gæst (som har nummer 9999) (se Vælg
deltagere, side 7).

Oversigts siden
Oversigts siden er ’hoved’‐siden, som man starter på og kommer tilbage til, når man har udfyldt sit ’rokort’.

Både på vandet
Liste over både, der er markeret som på vandet (dvs har status Igang)
Disse både vil ikke kunne vælges til en tur på vandet i det samme tidsrum (undtagen ’Anden Båd’).

Reservationer
Liste over både, der er reserveret.
Disse både vil ikke kunne vælges til en tur på vandet i det samme tidsrum.

Top 50
Liste over de 50 roere med flest registrerede km i indeværende år.

Snurretoppen Top 10
Liste over de 10 roere, der har roet flest gange søen rundt.
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For at en tur søen rundt tæller med her skal den markeres med Søen Rundt i Turmål på rokortet (se afsnit
Rokort side 6)
Kun ture, der er udført i tidsrummet standerhejsning til standerstrygning tælles med i Snurretoppen listen.

Rokort
Rokort siden bruges til Start Tur, Slut tur, Ret Tur og Reservation
Man kommer til rokort siden ved fra Oversigts siden at klikke på en af følgende :
•
•
•
•

Knappen Ny Tur
Knappen Reservation
Ret ud for en tur i Både på vandet eller Reservationer
Slut ud for en tur i Både på vandet eller Reservationer

1. Vælg båd
Skriv bådnummer og vælg fra listen.
Når båden er valgt fjernes listen og kajakkens nummer står ved siden af nummer‐feltet.
Man kan også vælge at skrive hele nummeret (så der kun er 1 båd tilbage i listen) og derefter trykke på
TAB eller return.
Hvis man ønsker at bruge en båd, der ikke er registreret vælges nr. 999 (Anden Båd).
Vigtigt: Båden er ikke valgt før dens navn vises ved siden af Bådnummer feltet.
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2. Vælg deltagere
Skriv deltagerens navn eller medlemsnummer. Efterhånden som der skrives reduceres listen over
medlemmer til kun at indeholde dem, der matcher.
Vælg deltageren i listen – navnet vises derefter i feltet under navne‐indtastningen.
Hvis der kun er 1 deltager tilbage i listen kan denne vælges ved at trykke TAB eller return.
Hvis båden benyttes af en gæsteroer vælges nr. 9999 (Gæst) som deltager.
Vigtigt: Deltageren er ikke valgt før navnet vises under Deltager bjælken.
Der skal vælges det antal personer som kajakken er beregnet til.
3. Sæt rotid
Starttid er automatisk sat til ’om 15 minutter’ og sluttiden til en time senere.
Start og sluttider kan justeres i spring på en halv time ved tryk på ’‐’ eller ’+’ ud for tidspunktet.
4. Sæt turmål (kan også sættes når turen afsluttes)
a. Andet – turen falder ikke ind under nogen af de efterfølgende (dvs ikke på Esrum sø og
ikke et løb)
b. Søen – Esrum sø
c. Søen rundt – turen regnes med i Snurretop konkurrencen (hvis indenfor
standerhejsning/standerstrygning)
d. Løb – turen regnes med i konkurrencen om flest løbs‐kilometer
5. Distance
(kan også sættes når turen afsluttes)
6. Turstatus
(kan også sættes når turen afsluttes)
a. Reservation (skal kun bruges til reservation af kajak i forbindelse med løb m.v.)
b. Igang (uafsluttet tur)
c. Afsluttet (turen gemmes i databasen når der trykkes Ok – check at alt ser rigtigt ud
inden der trykkes på Ok)
d. Annuleret (turen slettes)
7. Afslut
Tryk på Ok hvis indtastningerne er korrekte, Fortryd hvis indtastningerne ikke skal gemmes.

Statistik
Alle ture
Viser alle ture i indeværende år for det valgte navn.
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Måneden
Viser km pr måned i indeværende år for den valgte roer.
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Total km pr.måned
Viser km pr måned i indeværende år for alle roere tilsammen.
Der er også en graf, der viser fordelingen.
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Medlemmer
Viser totalt antal roede km i indeværende år fordelt på medlemmer.
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Både
Viser totalt antal roede km i indeværende år fordelt på både.
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Administration
System administration bruges til opsætning af rokort systemet mv.
Kræver login.
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