
1 Coventus-vejledning for turledere i OS 
 
 
 
Som turleder har I fået adgang til administrations-delen af Conventus. Der er mange gode funktioner, som gerne 
skulle gøre livet lidt lettere som turleder.  
 
Men det er også her man kan komme til at lave ting der vil gøre ondt (mest på jeres egne ture). Så kig og klik gerne. 
Men pas på med at redigere og gemme ændringer, med mindre I er helt sikre på hvad I foretager jer. 
 
God fornøjelse! 
 

  



De mest interessante menuer er 
”Adressebog” og ”Finans” 
 
I adressebogen finder i lister inddelt i 
kategorier for jeres skitur. Det er også 
herfra man kan eksportere listerne til 
Excel. 
 
Under finans kan i se konteringer på alle 
klubben konti. Turkonti har numrene 
1195-1199 
 
 



 

Klik på teksten og i kan se alle bookinger i kategorien.  
 
Klik på ikonet med de to hoveder og i får en menu med flere 
muligheder. Her kan I se loggen over bevægelse på holdet – meget god 
historik. I kan også tilføje og fjerne medlemmer fra holdet. Men det skal 
koordineres med finansmodulet hvis regnskabet skal gå op, så det er 
ikke så god en idé. Dog undtaget instruktører og andre som skal med 
uden betaling, dem kan i godt oprette manuelt. I står selv på alle lister 
fra start som holdledere. Og I vil automatisk komme med på udskrifter. 
mm. 

Hvis I klikker på en person kan I se personens stamdata som de er 
registreret i klubben. 
 
To-tre ting I ikke skal gøre her! 

• Slette en person (denne funktion sletter personen fra 
klubben) 

• Redigere stamdata, det er medlems-registratorens 
domæne 

• Klikke på E-mail-knappen under Ny adgangskode (denne 
funktion nulstiller personens adgangskode) 

 
Derimod må I gerne 

• Sende personen en E-mail med knappen ved siden af 
”Rediger” knappen.  
 

 
  



 

 
 

 
 

Hvis i klikker på menupunktet ”Udskrift” 
for I mulighed for at eksportere 
deltagerlisten for jeres tur til excel. 
Vælg føres jeres tur rullegardinmenuen 
”Afdeling” 

Klik på ”Eksport” knappen. Klik herefter på 
”Åben” eller ”Gem” knappen når de 
fremkommer. Er Excel installeret på jeres 
PC åbnes deltagerlisten her i. (Hvis der er 
felter i Excel der er udfyldt med ”###” er 
der fordi kolonnen i Excel skal udvides så 
der er plads til hele tallet i det pågældende 
felt.   

Vær opmærksom på at ”by” ikke normalt 
er valgt. Det skal gøres manuelt – det er 
lidt underligt. 

I ”Avanceret” får i mulihed for at vælge de 
felter i vil have med i udskriften. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Således skal deltagerlisten se ud i excel! 

Under menuen ”Finans” kan i se klubbens 
regnskab (i 2018 dog kun ture og 
kontingent), herunder jeres turkonto, med 
alle transaktioner og saldo. 
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