
                                                                                                       
 
Intro til klubbens it-systemer  
 
Rokort www.rokort.dk er det system, som du som medlem vil anvende til at  
  

• booke lejekajak 

• registrere roet tur 

• tilmelde dig ture 

• opslå ture 

• mv.  
 
Når du skal logge ind på Rokort www.rokort.dk vælger du først Solrød Strand 
Kajakklub. Derpå skal du angive dit brugernavn (som er din mail) og er dit 
kodeord. 
 

• Blev du medlem før pinsen 2017 er det dit medlemsnummer, der er 
kodeord. 

• Blev du medlem fra pinsen og frem til oktober 2018 er det dit fornavn 
med stort forbogstav, der er kodeord. 

• Blev du medlem fra november 2018 og frem, er det dit fornavn med stort 
* og de to sidste cifre i dit fødselsår. En person der hedder Bent og født i 
1999 vil således have Bent*99 

 
Når du er inde, kan du klikke på dit navn og se hvilke oplysninger, der ligger 
på dig. 
 
Vi anbefaler at du i Rokort oplyser kontaktoplysninger på pårørende.  
 
Vi anbefaler også at du ændrer dit kodeord. 
 
Hvis du vil øve dig inden du går ind på Solrød Strand Kajakklubs version af 
rokort.dk, skriver du www.rokort.dk og bruger nedenstående login-
informationer til Demo-miljøet af Rokort. 

 

Klub: Demo 
Brugernavn: user@rokort.dk 
Kodeord: user 

http://www.rokort.dk/
http://www.rokort.dk/
http://www.rokort.dk/


Her kan du afprøve det og alt slettes om natten, så prøv bare løs       

 
Når du er logget ind via ovenstående Demo, hedder du nu Bent Frisk. 
 
 
 
Du vil booke en kajak 
 
Du logger ind og klikker på reservationer. 
 

 
 
Under Bådreservationer vælger du vis båd og vælg den kajak, du vil booke. 
 

           



Vælg opret ny 
 

 
 
Du indtaster det ønskede formål (såsom Kursus) og tid. Læg gerne 1 time i 
hver ”ende”.  
 
Derpå gemmer du, og du har reserveret en kajak. 
 
Når du bruger klubbens version af rokort 
 
Er du på kursus må du kun vælge klubbens plastkajakker. (Hvilke der af plast 
ses under bådreservation). 
 
Du har været ude og ro 
 
I Solrød Strand Kajakklub bruger vi først Rokort til at logge vore ture, når den 
er afsluttet.  
 
Vælg Ny tur på vandet 
  



 
 

 
 
Du udfylder felterne og klikker OK. Du kan nu se din tur på rokort flere steder. I 
første omgang under De sidste 10 ture og under dit navn øverst i højre 
hjørne samt i Kilometer top 10, vis alle 
 
 
 
 



Du vil tilmelde dig en tur/ aktivitet 
 
Du får en invitation til at deltage i en aktivitet via mail fra rokort. Du logger ind 
på rokort og finder Aktiviteter   
 

 
 
 
 
Du klikker på den aktivitet du gerne vil deltage i og klikker på Tilmeld mig. 
 

              
 
 
Du udfylder og gemmer i den fremkomne formular.   



 

           
 
Den der har opslået aktiviteten får mail om din tilmelding og kan se din 
bemærkning (andre kan ikke se din bemærkning i mobilversionen). 
 
 
 
Du vil oprette en tur/aktivitet 
 

 
 
  



Finder Aktiviteter og klikker på Opret ny 
 

 
 
Du udfylder felterne og klikker Gem. Klik ikke Gem flere gange, men afvent, at 
formularen lukkes. Du får ikke selv en mail med aktiviteten, men en mail hver 
gang, der er en der tilmelder sig.  
 
 
  



Du vil tilføje pårørende/ angive billede 
 

 
 
 
Du klikker på dit navn i øverste højre hjørne, og indtaster information i den 
fremkomne formular, se de to følgende skærmbilleder. 
 

               
 



               
 
OBS. Ændring af navn, adresse og en del andre informationer SKAL foretages 
i MemberLink, jf. senere omtale. I Rokort må du kun ændre kontaktinfo på 
pårørende og evt. angive et profilbillede.  
 
Rokort mobilversion 
 
Rokort har også en mobil version. Den har begrænset funktionalitet, men har 
dog det meste med. De vigtigste mangler er, at man ikke kan se, hvis folk har 
meldt sig til en tur og skrevet en bemærkning. 
 

                



Rokort App til tracking   
 
Findes på AppStore og i Play Butik. Den er gratis.  
 
For at bruge Rokort app skal Mobile data og Placering på mobiltelefonen være 
slået til. 
Når man er inde på Rokort app, kan der vælges enten ”Ny tur på vandet” eller 
”Historisk tur”. 
  
Ny tur på vandet 
 
Når der vælges ”Ny tur på vandet”, får man en direkte registrering af sin tur. 
Her skal der indtastes:  
 
1. Båd 
2. Rute - Her gives nogen valgmuligheder. Dette punkt kan springes 
                 over og i stedet udfylde ”Tur beskrivelsen”. 
3. Forventet hjemkomst 
4. Planlagt distance 
5. Tur beskrivelse – Hvis ”Rute” ikke er udfyldt, kan her udfyldes, hvor  
                 turen går hen 

 
Når ovenstående punkter er tastet, trykkes der på 
”Start turen”. Herefter trykkes på ”Start tracking”.  
 
Nu kan man under sin tur få vist roet tid, distance, 
fart, minutter pr. km, gennemsnitsfart og maks. fart.  
Samtidig med bliver turen automatisk registret på 
Rokort.dk under ”Både på vandet”. 
 
Andre kan gå ind på Rokort.dk, her trykke på ”Vis 
kort” og få vist, hvor roeren er på vandet. 
 
Når turen er slut, trykkes på ”Pause turen” og 
herefter kan vælges ”Afslut turen”. Her er der så 3 
valgmuligheder: ”Afslut turen nu”, ”Slet turen” eller 
”Forsæt turen”. Når der vælges ”Afslut turen” bliver 
turen igen automatisk registret på Rokort.dk som 
afsluttet og turens data kan også ses. 
 
På Rokort app kan turens data aflæses ved at 
trykke på profilbillede ikonet i nederste højre 
hjørne. 



Historisk tur 
 
Den anden mulighed med Rokort app er at vælge ”Historisk tur” og her 
registrere en allerede foretaget tur. Det foregår på samme måde som på 
www.rokort.dk 
 
Gode råd: Sluk for skærmen, når du lægger den i den vandtætte pose, ellers 
kommer du let til at slukke for app´en. 
 
En fordel ved at bruge Rokort app er, at det giver en registrering direkte på 
Rokort.dk. En anden fordel er, at man under og efter turen på sin mobiltelefon 
kan se roet afstand, tid med mere og at pårørende på rokort kan se, hvor man 
er. 
 
Endomondo 
 
Du kan også anvende Endomondo. 
Du kan finde den her https://www.endomondo.com/download     
 
 
Licensnummer 
 
Du får et licensnummer når du bliver meldt ind i klubben.  
 
Det er Dansk Kano og Kajaforbunds registreringsnummer og består af din 
fødselsdato og typisk de to første bogstaver i dit fornavn og de to første 
bogstaver i dit efternavn. 
 
Fx vil en person der er født den 14. maj 1970 og hedder Pagaj Kajaksen få 
licensnummeret 140570PAKA (der kan dog være variationer i bogstavsvalget). 
 
Når du har fået en licens, får du et plastikkort, hvor det også står på.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.endomondo.com/download


MemberLink 
 
MemberLink er klubbens system til medlemshåndtering, regnskab og øvrig 
administration. Systemet tilgås via nedenstående adresse, og anvendes for 
tiden primært- for almindelige medlemmer – til rettelse af egne 
personoplysninger. 
 
På sigt vil rokort blive indplaceret der. Nok en gang i 2020.  
  
https://solrodstrandkajak.memberlink.dk/  
 
Du logger med det samme brugernavn og kodeord, som du bruger på rokort.  
Du finder dit navn i øverste højre hjørne og vælger ”ændre kodeord”. 
 
Når man ændrer informationer i MemberLink, vil klubbens øvrige IT-systemer 
(www.rokort.dk og www.iPaddle.dk) automatisk blive ajourført. 
 
Du vil opleve at få mail fra MemberLink som vist i eksemplet herunder 
 

 
 
OBS. Som standard vil der i e-mails fra MemberLink være link til at se 
beskeder via Messenger (se ovenstående eksempel) Vi anbefaler at du IKKE 
vælger at bruge Messenger, på nuværende tidspunkt, da løsningen ikke helt 
fungerer endnu.  
 

https://solrodstrandkajak.memberlink.dk/
http://www.rokort.dk/
http://www.ipaddle.dk/


iPaddle 
 
Dansk Kano og Kajakforbunds registreringssystem, iPaddle indeholder 
persondata og certifikatniveau. Dette system skal kun anvendes af instruktører 
og administratorer.  
 
Hjemmesiden 
 
Tilgås via www.solrodkajak.dk  
 
Her finder du rigtig mange ting. Tjek den ud. Husk menupunkterne: Vejrinfo 
(FCOO) OM og Klubarrangementer.  
 
Nyhedsbreve 
 
Udkommer efter behov.  
 
I Nyhedsbrevene er du en aktiv medspiller. Så billeder, tekster – både korte/ 
længere – og informationer til kommende nyhedsbreve modtages med tak. 
Billeder der lægges på facebook, lægges løbende på hjemmesiden. 
 
Facebook 
 
Solrød Strand Kajakklub har en Facebook- gruppe for vore medlemmer, og for 
de der følger os. Gruppen er offentlig, og kan således ses af alle på Facebook. 
For at skrive opslag på siden, skal du dog være medlem af gruppen. Du 
anmoder om at blive medlem ved at klikke på knappen "Bliv medlem af 
gruppen". 
 
Gruppen tilgås på denne adresse  
https://www.facebook.com/groups/1557328377819031/ eller ved at søge på 

”Solrød Strand Kajakklub” i Facebook. Bemærk at kun ca. halvdelen af 
medlemmerne i klubben er med i gruppen. 
 
Apps  
 
112, Sejl Sikkert, Alarm, YR, DMI, Vejr og radar, Strandklar m.fl. 
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