Gode råd til brug af Medlemsforum
For at logge på; gå ind på www.icesailing.dk , tryk på Medlemsforum, indtast den mailadresse
du har oplyst til webmaster/klubben, indtast det password du har fået af webmaster og tryk på
OK. Hvis alt går vel er du nu inde på Medlemsforum.
Hvis systemet ikke accepterer dit password, så kan du selv rekvirere et nyt ved – på login
billedet – at trykke på teksten ’Glemt password’ Herefter bedes du indtaste din mailadresse;
stadig den samme som du har oplyst til webmaster/klubben), og du vil herefter modtage en
mail med et nyt password.
Hvis du ikke modtager en sådan mail indenfor sådan cirka ½ time, så er mailen med stor
sandsynlighed havnet i dit spamfilter. Afsender adressen på denne automatiske mail, indeholder
teksten ’robot’, hvilket mange spamfiltre ikke bryder sig om.
Hvis du har en Hotmail adresse; Hotmail, g-mail eller lignende er det simpelt: Log ind på din
webmail, find mailen i spamfiltret og marker afsender adressen som accepteret.
Hvis du bruger f. eks. Outlook (Express), Window Mail eller lignende, skal du logge ind på
webmail hos din internet udbyder, hos f. eks. TDC er det her:
http://mit.tdc.dk/ og derefter acceptere mailen som du finder i spamfilteret.
Har du problemer med at finde webmail/logge på hos din udbyder, kan du med fordel ringe til
dennes support, de sidder der for det samme.

Du kan i øvrigt altid selv ændre dit password, når du er logget ind. Dette gøres under menu
punktet ’Rediger profil’, hvor du ligeledes kan ændre din mailadresse. Hvis du ændrer din
mailadresse, så husk også at informere formanden/kassereren.
Og husk: Du skal indtaste dit password hver gang du ændrer i din profil, ellers gemmes
ændringerne ikke.
Svigter alt kan du kontakte webmaster pr. mail, som så manuelt re-setter dit password, og
mailer det til dig.
Gør webmaster en tjeneste og skriv password ned – somrene kan være lange, og mange
husker ikke deres password når vinteren igen nærmer sig
Herudover ydes der ingen form for support - jeg har simpelthen ikke tiden til det.
Link til one.com’s vejledning i brug af bloggen:
http://www.one.com/da/support/guide/blog/use-blog
Venlig hilsen
Webmaster

