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Hammarby Rodds webbaserade roddjournal 
 

Adressen till roddjournalen är https://elog.dk/login2.  

Välj ”Hammarby IF Roddförening” i listan ”Klub/Club”. När du har loggat in 
så kan du byta språk mellan danska och engelska. 

Alla aktiva medlemmar ska ha fått ett ”medlemsnummer” och ett lösenord 
utskickat. Alla finns inlagda som användare i systemet. Om du inte har fått 
inloggningsuppgifter, mejla administratören på 
roddjournal@hammarbyrodd.se.  

Nedan följer ett antal saker man bör komma ihåg vad gäller roddjournalen.  

• Du kan ändra ditt lösenord och andra uppgifter under <Ditt namn> i 
toppmenyn när du loggat in.  

• Du behöver inte lägga tid på att fylla i din profil. Namn, mejladress och 
lösenord räcker. 

• Registrering av roddtur görs av en person. Denne registrerar båt, sträcka, 
distans och samtliga roddare i båten.  

• Du registrerar en tur genom att klicka på ”Roddbåt” på huvudsidan. Fyll i 
”Kategori/Category”, ” Dato/Date”, ”Tur/Tour”, ”Roddbåt”, 
”Medlem/User”. Antal kilometer fyller du genom att klicka på ”Afslut 
aktivitet/Finish activity” i grönt till höger. Skriv in hela kilometrar. 
Avsluta genom att klicka på ”Gem/Submit” längst ner på sidan.  

• Du behöver inte vara så noga med start- och sluttid; datumet ska vara rätt, 
och en ungefärlig tid.  

• Om du ror med någon som inte hör till klubben (eller ännu inte är inlagd i 
systemet), välj ”Gäst Guest” istället. Det går att välja samma ”person” på 
flera platser. Skriv gästens namn i ”Text”-rutan. 

• Om du har en tom plats i båten, exempelvis om man ror en fyra på tre, så 
ska du välja ”Tom Plats” som roddare.  

• Om du ror i en annan klubbs båt, välj ”Övrig båt med X hammarbyare”. 
Ex.1: Du ror en 4x med två hammarbyare och två från en annan klubb. Då 
är X=2. Ex.2: Ni är sex hammarbyare i båten. Välj då X=5-8, och registrera 
två platser som ”Gäst Guest”.  

• Om ”turen” du har rott inte finns inlagd i systemet, välj ”Övrigt/XX”, där 
XX är Stockholm, Sverige (dvs. utanför Stockholm) eller Utomlands. 

• Du kan se klubbens gemensamma statistik genom att välja 
”Statistik/Statistic” i menyraden. Din egen statistik ser du under ”Min 
profil/My Profile”. 

• Om du vill ta bort eller i efterhand ändra en roddtur, mejla 
administratören. 
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