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Generelt 

I løbet af året bliver der arrangeret en lang række orienteringsløb, hvor medlemmerne af Karup OK 
kan deltage. Vi arrangerer selv en del løb, men vi benytter også tilbud fra omliggende klubber, som 
vi har et samarbejde med. Som medlem af klubben er der frit valg på alle hylder. Der bliver både 
arrangeret træningsløb og løb, hvor man opnår en placering alt efter, hvor lang tid man bruger i 
skoven. 

De orienteringsløb, som man gerne vil deltage i, kan man finde information om enten på klubbens 
hjemmeside  www.karupok.dk under punktet ”orienteringsløb” eller på O-Service på Dansk Orien-
terings-Forbunds hjemmeside på adressen www.o-service.dk. 

 

Tilmelding via O-service 

Som medlem af Karup OK er du registreret på O-service. Oplysningerne er fortrolige og kun klub-
medlemmer har adgang til disse oplysninger.  
Du anvender o-service, når du: 

− Tilmelder dig åbne løb  

− Hvis du har behov for oplysninger om klubbens øvrige medlemmer, fx adresser, telefon-
numre og e-mailadresser.   

Hvis du er klubmedlem, men ikke er oprettet som bruger på O-service: 

1) Kontakt Gert Bertel for at få password 

2) Følg trinene nedenfor 

Du tilmelder dig åbne løb således:  

1) Gå til www.o-service.dk 
2)  Log på oppe i højre hjørne 
3)  Klik på "kalender" i menubjælken 
4) Scroll ned og find det ønskede løb og dobbeltklik på det. 
5) Du kan nu læse om løbet, og se hvem der ellers har tilmeldt sig fra Karup OK, og tilmelde 

dig og din familie. 
6) Du kan også læse hvad løbet koster.  

Betaling 

Efterhånden som man deltager i arrangementer, vil man fra klubben modtage en mail, der giver 
status på hvor mange penge klubben har lagt ud, samt hvorledes man indbetaler. Det er vigtigt, at 
man overholder disse indbetalinger, hvis klubben skal forsætte med den service at den indled-
ningsvis betaler. 

 

Tilmelding via telefon eller mail 

Har man ikke adgang til O-service kan det hele selvfølgelig også klares telefonisk eller på mail. 
Man sender en mail til følgende adresse: familien@bertel-andersen.dk eller ringer på telefon: 
97102532 eller 40215169. Her sidder Gert Bertel fra klubben og venter på tilmelding. Han sørger 
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for den videre tilmelding sammen med de andre fra klubben, der ønsker at deltage i samme løb. 
Man oplyser navn, samt hvilken klasse man ønsker at deltage i. Klasserne er typisk inddelt efter 
alder, men der er ofte flere valgmuligheder. Er man i tvivl kontakt Gert Bertel. Man skal også op-
lyse, om man selv har en elektronisk brik til tidtagning. Har man ikke det, vil leje af samme indgå i 
din tilmelding. Gert tilmelder herefter og foretager betaling af startgebyr. Man vil modtage en kvitte-
ringsmail fra klubben om, at man er tilmeldt. Typisk vil man også kunne finde sit navn på det aktu-
elle løbs hjemmeside under ”startlister”. 

 

Transport og indkvartering 

Får man ikke anden besked, står man selv for transport til og fra arrangementerne. Dette gælder 
også mht. indkvartering såfremt overnatning er aktuel. Er der flere fra klubben, der deltager, plejer 
vi dog at være gode til at arrangere samkørsel. Til rigtigt mange af arrangementerne er der altid 
flere fra klubben af sted, og så vil man kunne finde os samlet på stævnepladsen. Her er man altid 
velkommen til at få en hyggesnak. 


