
How to
Slack blir fremover en nyttig applikasjon for å dele informasjon og
kommunisere i Oppsal. Her er en kjapp guide for hvordan du kommer i
gang!

1. Lag bruker på Oppsals Slack
https://join.slack.com/t/oppsalorientering/shared_invite/zt-1inm6zh4k-vn5we_TSItRG
hll77SdkGw

2. Last ned Slack
Du kan logge inn i nettleseren på oppsalorientering.slack.com/ , men vi anbefaler å
laste ned Slack på mobilen!

3. Bli med i channels
På Slack kommuniserer man i ulike grupper som
kalles “channels”.

For eksempel er det en channel for hele klubben
som heter #heleklubben. Her deles det nyttig
informasjon for hele klubben. Man kan også være
med i andre channels, feks. om man er ungdom bør
man være med i #ungdom for å få oppdateringer
derfra.

Du blir automatisk lagt til i noen channels når du
lager bruker, men det finnes fler!  For å finne og bli
med i disse må du trykke: Add Channels > Browse
Channels. (Se bildet til venstre)

Noen channels vil være lukkede, så her trengs det
en invitasjon for å bli med. Dette gjelder f.eks. for
UK, trenergrupper o.l. Kontakt Sigurd eller Vegard
hvis du er med i en gruppe som trenger en egen
channel.

https://join.slack.com/t/oppsalorientering/shared_invite/zt-1inm6zh4k-vn5we_TSItRGhll77SdkGw
https://join.slack.com/t/oppsalorientering/shared_invite/zt-1inm6zh4k-vn5we_TSItRGhll77SdkGw
https://oppsalorientering.slack.com/


4. Sett på varslinger 🔔
Du kan slå på varslinger på Slack på telefonen og sette forskjellige
notification-innstillinger for de ulike channelsene. Så vi anbefaler at du setter på
notifications, så er du alltid oppdatert på det som rører seg i ogruppa 😀

5. Hopp i det!
Dette vil være nytt for de aller fleste her, så det er ingen grunn til å være redd for å gjøre noe
feil. Bare ta kontakt med Sigurd eller Vegard hvis det er noen spørsmål.

Spesielt #treningssnakk håper vi blir brukt hyppig for å koordinere trening sammen. Der
kan en f.eks. få seg selskap rundt Østensjøvannet eller en å spise boller med på Vangen.
Dette gjelder ikke bare eliteutøvere, men også veteraner som liker en tur i skog og mark.

I tillegg til å være kommunikasjonsplattformen vår, blir det også stedet hvor en melder seg
på treninger. Treningene vil ofte ha en påmeldingsfunksjon i form av at en må reagere med
en gitt emoji. Et eksempel på dette kan sees under:

Om du ønsker å dele noe som ikke passer inn i de andre channelene kan du poste hva som
helst i #random. Og savner du en channel, så er det bare å ta kontakt med Vegard eller
Sigurd! 😀
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