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På hjemmesiden kan du se alle 
de kommende ture både i 
indland og udland. Du kan 
også se de ture, som er kørt. 
Alle turene er placeret i højre 
del af skærmen. 
 
I venstre side kan du se andre 
indlæg, opslag og en oversigt 
over de sidste kommentarer til 
ture m.v. 
 
 
 
Du behøver ikke at logge ind 
på siden for at se turene eller 
andre aktiviteter på hjemme-
siden. 
Vil du derimod selv oprette et 
indlæg, kommentere en tur, 
eller ændre dine indstillinger, 
f.eks. dit profilbillede eller e-
mail m.v., skal du logge inde. 

 

  

 

Sådan logger du ind på hjemmesiden. 
 
Tryk på Log In på menulinjen. 
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Log In dialogboksen kommer 
frem. 
Her skal du skrive dit Bruger-
navn og din Adgangskode. 
 
Dem har du fået tilsendt af 
Preben. Har du glemt bruger-
navn, så kontakt Preben. Har 
du derimod glemt dit pass-
word, så kan du få et nyt ved 
at trykke på mistet din ad-
gangskode. Så sender syste-
met et nyt til dig. 
 
Når du har indtastet Bruger-
navn og Adgangskode trykker 
du på Log Ind. 

 

  

 

Når du har logget ind kommer du tilbage 
til forsiden. 
 
På forsiden vil der være kommet en ny 
menulinje frem. 
Ved at klikke på menuen + Nyt, har du 
mulighed for at oprette nye indlæg. 
 
Ved at klikke på dit profilbillede, kan du 
ændre dine personlige indstillinger f.eks. 
billede, e-mail o.s.v. 
 
På menulinjen vil der nu stå Log Out. Den 
trykker du på, når du er færdig med at 
ændre de ting, som du ønsker. 

 



SÅDAN ÆNDRER DU DIT PROFILBILLEDE. 

Log Ind på hjemmesiden, som beskre-
vet på de foregående sider. 
 
Tryk på dit profilbillede. 
 
En rullemenu kommer frem. 
 
Tryk herefter på Rediger min profil 

 
  

 

Siden med din profil kommer frem. 
 
På denne side kan du endvidere ændre dine 
kontaktinformationer, adresse, telefon-
nummer, e-mail adresse m.v. (ved at trykke 
på teksten Rediger). Husk at gemme de in-
formationer du ændrer, ved at trykke på 
knappen Gem ændringer, som er nederst på 
siden (uden for det viste billede) 
 
For at ændre profilbilledet, Tryk på Skift 
profilbillede. 

 

 

 Fortsættes……. 

 

  



 

 
 
 
 
Nyt felt kommer frem. 
 
Kontrollér at feltet Overfør er valgt. 
 
Tryk på knappen Vælg din fil. 

  
Der vil nu blive åbnet et nyt vindue, 
som er din stifinder på din computer. 
 
Du skal nu vælge det bibliotek hvor du 
opbevarer det billede, som du ønsker 
at indsætte på hjemmesiden. 
 
Du vælger dit billede og trykker heref-
ter på knappen Åbn. 

 
  
 Fortsættes……. 

 

  



 

Dit valgte billede kommer nu frem på 
siden. 
 
Her skal du beskære billedet så det 
ser pænt ud i den lille boks under det 
store billede. 
 
Træk i de små sorte firkanter i den 
stiplede ramme på selve billedet, til 
størrelsen passer. 
 
Når du er færdig, trykker du på knap-
pen Beskær Billede. 

  
 
 
 
Dit nye profilbillede blev overført 

 
  
 

  



SÅDAN INDSÆTTER DU EN KOMMENTAR 

Du kan i højre side af hjemmesiden se 
de kommende ture, samt de ture som 
er kørt.  
 
Vælg den tur, som du ønsker at kom-
mentere. Samme fremgangsmåde, som 
du bruger når du skal se lidt flere detal-
jer om turen. 
 
Du behøver ikke at logge ind på startsi-
den. 

 
  

 

Når du har valgt turen, skal du gå ned til bunden af 
siden, hvor kommentarfelterne begynder at komme 
frem. 
 
Du kan se teksten Ingen kommentarer endnu 
 
Nedenunder står der Skriv dit svar 
 
Dernæst: Du skal være logget ind for at skrive en 
kommentar. 
 
Tryk på feltet logget ind 

  

Hvorefter Login siden kommer frem. 

 
 Fortsættes……. 

  



Hvis der allerede er skrevet kommentarer 
kan du også vælge at indsætte en 
kommentar til den. 
 
Tryk på knappen Log ind for at svare 

 

 

Når du er logget ind vil du stå på den 
tur, som du har valgt. 
 
Du kan nu vælge at oprette et svar til 
en allerede anført kommentar ved at 
trykke på knappen svar, eller oprette 
et ny kommentar (skriv et svar), ved 
at stille dig i tekstfeltet. 
 
Når du er færdig klikker du på 
knappen UPLOAD 
 
 
Når du er færdig logger du ud (som 
beskrevet tidligere), eller klikker på en 
anden tur (skrevet med blå skrift i 
bunden af siden). 

 

Du kan også vælge at logge dig ind på hjemmesiden, som beskrevet i starten og derefter vælge den tur, som du vil 

kommentere.  

Når du er logget ind giver det dig mulighed for at kommentere og oprette indlæg.  

Hvis du blot ønsker at læse om ture og se indlæg, er det ikke nødvendigt at være logget ind. 

  



OPRETTE OG KOMMENTERE INDLÆG. 

I venstre side på forsiden er der mulighed for at læse 
div. indlæg. Indlæg har intet med turene at gøre men 
kan være andre informationer, som man ønsker at 
dele. F.eks. arrangementer eller nyheder, invitationer, 
gode råd o.s.v. 
 
Du behøver ikke at være logget ind for at se disse 
indlæg, men vil du oprette en kommentar eller svar, 
skal du være logget ind.  
 

 
  

 

Fremgangsmåden er den samme som ved kommentering 
af en tur. 
 
Du kan oprette et svar til en kommentar 
 
Eller du kan oprette en ny kommentar til indlægget. 
 
Husk at trykke på knappen UPLOAD, når du er færdig. 
 
Hvis du sætter et flueben i feltet Ja, tilmeld mig til din 
liste, vil du få en mail, når der er ændringer til denne side. 
Alle bliver automatisk tilmeldt listen når de er oprettet 
som medlem, så der kan sendes infomail til dem. 

  

 

Vil du oprette et nyt indlæg, skal du være logget ind og du 
vælger + NYT i menulinjen. 
 
Derefter komme en rullemenu frem, hvor du vælger 
Indlæg. 

 Fortsættes……. 



Du kommer nu frem til siden, hvor 
du kan skrive alle relevante 
informationer som skal indgå i dit 
nye indlæg. 
 
Start med at give dit indlæg en 
OVERSKRIFT. 
 
Dernæst skriver du i tekstfeltet de 
informationer som du ønsker, at dit 
indlæg skal omhandle.  

 
  

 

Når du har udfyldt tekstfeltet skal du 
rulle længere ned på siden til feltet 
Diskussion. Her skal der være et 
flueben i feltet Tillad kommentarer 

  

Derefter skal du i feltet Forfatter 
trykke på pilen, hvormed en 
rullemenu kommer frem og du 
vælger dit navn. 

 
 Fortsættes……. 

  



 

Så er du næsten færdig….. 
 
Rul tilbage til øverste del af siden så felterne 
Udgiv og Kategori kommer frem. 
 
Du skal vælge en kategori ved at sætte et 
flueben i boksen. Hvis du ikke kan finde den 
rette kategori, så sætter du blot et flueben i 
Ikke Kategoriseret. 

 
Til slut trykker du på knappen UDGIV i feltet 
Udgiv, og dit indlæg kommer frem på forsiden i 
venstre side. 

  
Kontrollér at dit indlæg ser ud som 
du ønsker. Hvis du vil ændre det, 
kan du vælge Rediger Indlæg i 
menulinjen. 
 
Når du er færdig og ikke ønsker at 
foretage andre ændringer, skal du 
huske at logge ud. 

 
 


