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Brugsanvisning 
 

Adresse:      www.vordingborg-storstroemmen.innerwheel.dk 

Se sidst i dette dokument, hvordan I undgår at skrive den lange emailadresse hver gang. 

 

Den åbne side 

Ovenstående link fører til den åbne side, som alle kan se. 

Af venstre kolonne fremgår, hvor og hvornår næste møde er. 

I midten er der billede af bestyrelsen med navne og emailadresser, evt. fotos m.v. 

I højre kolonne er der log-in til den lukkede side, som kun klubbens medlemmer kan se: 

 

Brugernavn: dit medlemsnummer 

Adgangskode: dit efternavn 

Tryk: LOGIN 

Tips: næste gang du skal ind på vores egen side, kan du skrive det første tal i ’Brugernavn’, så vises resten 

automatisk. 

************************************************************************************** 

http://www.vordingborg-storstroemmen.innerwheel.dk/
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Den lukkede side 

Du er nu inde på den lukkede side, som kun medlemmerne af vores klub kan se. 

I venstre kolonne står der også her, hvor og hvornår næste møde er. 

I midten er der billeder, en liste over alle medlemmer med adresser og emails, link til vore klubregler, og 

allernederst er der et fotogalleri med link til billeder fra vore møder med de seneste øverst.  Klik på dem, så 

bliver billederne større. 

 

 

I højre kolonne er der ovenstående rubrik: Mødekalender: 

Når du trykker på den, vises oplysninger om vores næste møde: 

 

Hvis du trykker på pilen efter titlen på mødet, kan du vælge at se oplysninger om andre møder. 

Vil du se, hvem der kommer til et møde, trykker du på Til- og Framelding.   Så kommer der en liste over alle 

medlemmer, hvor der er angivet, hvem der har meldt afbud. 

Hvis du skal MELDE AFBUD til et møde, trykker du på Til- og Framelding.  Derefter trykker du på dit navn og 

får følgende: 

 

Tryk på ’Afbud’. 
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Link til medlemsregister er ligeledes i højre kolonne.  Denne anvendes, hvis du skal opdatere f.eks. 

telefonnr., emailadresse eller adresse.  Tryk på den, og alle medlemmer kommer frem. 

Tryk på dit navn og følgende kommer frem: 

 

Tryk på ’Rediger’, foretag rettelser, tryk på ’Send’.  Og til sidst, tryk på ’Afslut’ i øverste højre hjørne. 

 

 

Link til mødereferater findes også i højre kolonne.  Tryk på ’Månedsbreve’, og dobbelttryk derefter på det 

referat, du ønsker at læse. 

 

UNDGÅ at skrive den lange emailadresse hver gang (på PC): 

Når du første gang har tastet emailadressen og er inde på den åbne side, så tryk på stjernen, som er i 

toppen yderst til højre på skærmen: 

 

Tryk herefter på ’Føj til Favoritter’: 
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Herefter kommer følgende frem:  

 

 

 

 

 

 

Slet det, der står i ’Navn’, og skriv fx ’IW’ i stedet for.   

I rubrikken ’Opret i’ nedenfor, skal der stå ’Favoritter’. 

Tryk på Tilføj. 

Når I herefter skal ind på hjemmesiden, skal I ikke skrive den lange emailadresse, men blot trykke på 

stjernen øverst til højre, hvorefter der vil fremkomme en liste, her vælges IW, hvorefter man er direkte inde 

på hjemmesiden. 

 

 

Hvis der er problemer, så ring – 2874 0290  (Nanna) eller 6137 8109 Anni B-L 

 

 

 

 

 

 

 


