
 
 
Brug af Rokort til at arrangere inrigger ture 

Når der er behov for at arrangere en inrigger tur udenfor tidspunkter for fællesroning, kan man med fordel 
anvende Rokort til dette. 

Rokort kan anvendes på smart-phone, tablet og PC, og det er enkelt og se om der er nogen turforslag 
oprettet mv. 

I dette lille skriv er det vist hvorledes turen oprettes fra en smart-phone og en PC og hvordan man tilmelder 
sig. 

Smart-phone 

På telefonen ser Rokort således ud når man åbner den og er logget på: 

 

  



 
 
Når man vil oprette en ny tur vælges Ny aktivitet: 

       

Udfyld Titel, Beskrivelse etc. Det er vigtigt at angive om der er behov for en Styrmand og andet i 
beskrivelsesfeltet. Tryg på Gem til sidst. 

Når man har gemt, er aktiviteten oprettet og synlig for alle på Rokort. Samtidig vil dem, der har tilmeldt sig 
”Modtag e-mail om aktiviteter” modtage en mail om den nye aktivitet. 

Rokort ser nu sådan ud: 

 



 
 
Andre kan nu gå ind på Rokort og tilmelde sig aktiviteten. 

     

Her er mulighed for at tilføje en bemærkning – f.eks. forslag om ændret tidspunkt, jeg er styrmand, eller 
hvad man ellers kan finde på. Herefter trykkes på Gem og man er tilmeldt turen.  

Når én har tilmeldt sig turen får ”arrangøren” en mail om dette, og man kan se på aktiviteten, hvem der er 
tilmeldt, samt hvilke rettigheder den pågældende har. På den måde, kan man også se om der er deltagere 
nok med de rigtige rettigheder i forhold til antal deltagere og antal både. 

Hvis, der er deltagere nok er der basis for endnu en dejlig rotur. 

Så tilmelder/afmelder man sig ”Modtag e-mail om aktiviteter”: 

   

Tryk på det lille ”tandhjul” øverst til højre, hvorefter du kommer ind på din profil. Lidt nede på siden finder 
du feltet, som du kan markere/afmarkere. 



 
 
PC 

På PC ser Rokort således ud når man åbner den og er logget på: 

 

 

Når man vil oprette en ny tur, vælges Opret ny: 

 

Udfyld Titel, Beskrivelse etc. Det er vigtigt at angive om der er behov for en Styrmand og andet i 
beskrivelsesfeltet. Tryg på Gem til sidst. 

Når man har gemt, er aktiviteten oprettet og synlig for alle på Rokort. Samtidig vil dem, der har tilmeldt sig 
”Modtag e-mail om aktiviteter” modtage en mail om den nye aktivitet. 



 
 
Rokort ser nu sådan ud: 

 

Andre kan nu gå ind på Rokort og tilmelde sig aktiviteten. 

 

 



 
 
Her er mulighed for at tilføje en bemærkning – f.eks. forslag om ændret tidspunkt, jeg er styrmand, eller 
hvad man ellers kan finde på. Herefter trykkes på Gem og man er tilmeldt turen.  

Når én har tilmeldt sig turen får ”arrangøren” en mail om dette, og man kan se på aktiviteten, hvem der er 
tilmeldt, samt hvilke rettigheder den pågældende har. På den måde, kan man også se om der er deltagere 
nok med de rigtige rettigheder i forhold til antal deltagere og antal både. 

Hvis, der er deltagere nok er der basis for endnu en dejlig rotur. 

Så tilmelder/afmelder man sig ”Modtag e-mail om aktiviteter”: 

 

Tryk på det lille dit navn øverst til højre, hvorefter du kommer ind på din profil. Lidt nede på siden finder du 
feltet, som du kan markere/afmarkere. 

 


