
Tilmelding til Åbne løb i O-service 
 
Før du kan tilmelde dig via O-service, skal du have et password til hjemmesiden. Det får du 

ved at sende en e-mail til Tove på: klubtilmelder@horsensok.dk. 

Du vil så efterfølgende modtage en mail med dit password. 

Herunder finder du en ”lyn-guide” i at tilmelde dig til et løb eller et arrangement, men på de 

næste sider finder du en vejledning i nogle af de øvrige muligheder, O-service giver dig. 

Heri kan du læse om, hvordan man kan ændre i egne indstillinger, rette egne oplysninger, 

finde oplysninger om løb, tilmelding samt se hvilke løb, du er tilmeldt, samt løb, du har del-

taget i, i løbet af året. 

 

Husk, at der altid skal være penge på din løbskonto - så vi ikke står og mangler penge til at 

betale de løb, som klubbens løbere tilmelder sig. 

Du kan overføre penge til løbskontoen via din bank til Reg.nr. 9877, konto nr. 6305113. 

Du kan se saldoen på din løbskonto via opslag i klubhuset eller ved at kontakte Tove.  

Tilmelding foregår på følgende måde: 

 

 

1. Gå ind på www.o-service.dk og log på 

med den kode, du har fået af Tove. 

Login-skærmen fås ved at trykke på den 

røde dør øverst til højre: 

 

 

2. Find det løb du vil tilmelde dig via kalenderen 

eller måneden yderst til venstre 

 

 

3. Klik på det løb, du vil tilmelde dig, f.eks. Divisions-

matchen i 2. division den 7.9. i Gjern Bakker: 

 

4. Tryk på ”Tilmeld flere” 



Hvis knappen (som i eksemplet her) er med grå skrift, 

kan du ikke komme til at trykke på den, fordi løbstil-

melderen (Tove) allerede har godkendt tilmeldingen, 

og du må have fat i hende på telefon 2529 5636 for at 

komme med (hvis det ellers kan nås endnu).  

 

4. Vælg den løber, der skal tilmeldes (hvis I er flere i 

familien) og tryk ”Fortsæt” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ret evt. oplysninger om klasse og briknummer og 

tryk ”Gem”. Du kan også skrive en bemærkning til 

arrangøren - f.eks. om ønske om tidlig/sen start i feltet 

til dette. 

Hvis ikke du har din egen brik, skal du ikke udfylde 

briknummer. 

Tryk til sidst ”Gem”, når du har ændret de ting, der 

skal ændres. Så er du tilmeldt, og du skal ikke foretage 

dig mere. 

 

Vær opmærksom på tilmeldingsfristerne - og så er 
det i øvrigt en rigtig god idé at melde sig en eller 2 
dage før sidste tilmeldingsfrist! Det kunne jo være, 
at Tove ikke var hjemme! 



Din personlige opsætning af O-service 
 
Du kan opsætte din brugerflade i O-service helt individuelt, således at du bl.a. kan bestem-

me, hvad du vil se i kalenderen (kurser, løb, arrangementer mm.) 

Personlig opsætning laves på følgende måde: 

 

1. Gå ind på www.o-service.dk og log på med din ko-

de. Login-skærmen fås ved at trykke på den røde dør 

øverst til højre: 

 

2. Vælg ”Indstillinger”, som er ikonet under den røde 

dør 

 

3. Afmærk (med flueben) de ting, der er relevante for 

dig - det du vil have vist i din kalender: 

4. Afslut ved at trykke ”Skift” 



Ændre dine personlige data i O-service 
 
O-service gemmer en række personlige oplysninger om dig (og dine fami-

liemedlemmer), bl.a. dit navn, adresse, fødselsdato, køn, briknumre mm.  

Du kan ændre en del af disse oplysninger på følgende måde: 

Personlige data indtastes/ændres på følgende måde: 

 

1. Gå ind på www.o-service.dk og log på med din ko-

de. Login-skærmen fås ved at trykke på den røde dør 

øverst til højre: 

 

2. Vælg ”Løbere” i menulinien for oven: 

 

 

 

3. Vælg ”Ret løber” i menu-

en i venstre side af skærmen 

(”Ret adgang” giver mulig-

hed for at ændre password) 

 

 

 

4. Tryk ”Fortsæt” 

 

5. Indtast relevante rettelser og af-

slut med ”Gem” 

Bemærk: 
 

… at en rettelse af adresse, 

tlf. nr., e-mail også skal 

meldes til Knud Christen-

sen, således at det officiel-

le medlemskartotek også er 

opdateret og korrekt. 

 

Knuds mailadresse er: 

kchristensen@stofanet.dk   



Styr på dine tilmeldinger... 
 
Du kan til enhver tid se, hvilke løb du er tilmeldt, og hvilke løb, du har deltaget i i det inde-

værende kalenderår. Ligeledes kan du se, hvor meget du har betalt for løbe-

ne, og evt. hvor meget du har fået i tilskud af klubben. 

Dine tilmeldinger ses således: 

 

1. Gå ind på www.o-service.dk og log på med din kode. 

Login-skærmen fås ved at trykke på den røde dør øverst 

til højre: 

 

2. Vælg ”Tilmeldinger”, som er det 4. ikon i øverste 

højre hjørne 

 

3. Vælg løber, hvis I er flere i familien og tryk ”fortsæt” 

4. Også her kan du vælge at 

tilmelde dig til flere løb. 


