VÄLKOMMEN TILL FRILUFTSFRÄMJANDET RUNNSKRINNARNA SÄSONGEN
2018/19
Information om Runnskrinnarnas verksamhet sker via vår hemsida https://runn.skridsko.net.
Här kan du under de olika menyerna hitta mer information om vår turverksamhet, inloggning,
utrustningskrav mm.

För att se turutlysningar och isinformation måste du logga in.
Vid inloggning använder du ditt medlemsnummer i Friluftsfrämjandet och tillhörande lösenord.
Medlemmar i Friluftsfrämjandets lokalavdelningar Runnskrinnarna, Borlänge, Falun,
Fjällgruppen, Gagnef, Svärdsjö och Säter kan logga in med sina inloggningsuppgifter från
Friluftsfrämjandet.
För att det ska fungera måste medlemsavgiften vara betald och du måste ha klickat i intresse
"Långfärdsskridsko" samt angett en e-postadress i Friluftsfrämjandets medlemsregister.
Logga in på www.friluftsframjandet.se och kontrollera dina uppgifter.
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Det finns två behörighetsnivåer på skridskonätet. Som medlem i någon av ovanstående
lokalavdelningar har du minst den lägre behörigheten och kan se Runnskrinnarnas information
men endast en begränsad information från andra skridskoklubbar. Efter att du varit på en
Välkommenträff får du full behörighet på skridskonätet.
Du är välkommen med på turer även om du inte varit på en Välkommenträff. Men ta del av våra
utrustningskrav och gruppindelning. Se menyerna Utrustning respektive Gruppindelning under
meny Runnskrinnarna på hemsidan.
Dina medlemsuppgifter, adress, telefonnummer mm finns i Friluftsfrämjandets medlemsregister.
Vid inloggning på runn.skridsko.net sker kontroller mot Friluftsfrämjandet medlemsregister. Det är
viktigt att du håller dessa uppgifter uppdaterade. Detta sköter du själv via Friluftsfrämjandets
hemsida www.friluftsframjandet.se. Klicka på MINA SIDOR i övre högra hörnet för att logga in.
Kom ihåg att Friluftsfrämjandets medlemsår löper från 1 oktober till 30 september året efter.
Observera att isinformation på skridskonätet är för medlemmar i anslutna skridskoföreningar
och ska inte spridas utanför medlemskretsen.
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När du är inloggad på runn.skridsko.net ser du nedanstående sida:
Här hittar du i högra spalten Utlysta turer, Evenemang, Isnytt, Senaste Isobservationer samt
Senaste Färdrapporterna. Vi skickar regelbundet ut Isnytt där vi beskriver isläget och våra planer
på turer.
Både turutlysningar och isnytt kan du få på e-post. För att prenumerera på utskick via e-post, gå
till epostfliken på Min Sida. (Klicka på personen i övre högra hörnet för att komma till Min Sida.)
Under menyn Rapportera i övre listen hittas funktioner för att rapportera isobservationer, skapa
färdrapporter och göra egen turutlysning. Ytterliggare information finns under de övriga
menyerna.

Bidra gärna med isobservationer!
Du vet väl om att du lätt kan rapportera isinformation via din telefon.
Öppna sidan runn.skridsko.net i telefonens web-läsare och logga in.
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Mina sidor på skridskonätet
Nedanstående uppgifter i fält med vit bakgrund kan du själv ändra. Uppgifter i fält med grå
bakgrund kommer från Friluftsfrämjandets medlemsregister och du uppdaterar dessa uppgifter
genom att logga in på www.friluftsframjandet.se .
Under fliken Epost, längst till höger, hittar du e-postlistor. Vi rekommenderar att du prenumererar
på Runn-isnytt och Runn-turutlysaren.
De andra flikarna innehåller din personliga statistik. Bygger på att du i färdrapporter klickar i att
du varit deltagare.

OBS! För att ditt namn ska synas för andra medlemmar på skridskonätet måste du bocka i denna
ruta.
Hoppas vi syns på isarna i vinter hälsar
Friluftsfrämjandet Runnskrinnarna
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