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Kun for klubmedlemmer 

Hvordan kommer jeg på intranettet 

På klubbens hjemmesides forside kan du øverst til højre se disse menuer: 

   Klik her 

 

 

Så dukker denne figur op. 

Udfyld felterne. Har du ikke 

noteret dit brugernavn og 

kode, så spørg sekretæren. 

Du skal vist nok kun gøre det 

første gang. 

Når du logger på, kommer du 

til intranettet.  

 

 

Øverst til højre ses denne figur. Klik på Adresse-

bog. Du får herefter mulighed for at søge på 

navn, klub osv. Prøv det, det er ganske elegant. 
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Til venstre på intranettes side ses nedenstående figur, der er en oversigt 

over klubbens arkiv.  

Som det ses i venstre kolonne, kan man også komme til Distriktets- og Re-

gionens arkiv herfra. 

 

 

Se mere om klubbens arkivmapper på næste side. 
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1 Klubbens billedarkiv 
Åbnes der for billedarkivet, ses figuren herunder. Billederne er opdelt i 

klubår. Indenfor det enkelte klubår er billederne opdelt i aktiviteter. 

 

2 Nyheder på hjemmesiden 
Punkt indeholder alle tidligere nyheder på hjemmesiden. De er ligeledes 

ordnet som beskrevet i punkt 1. 
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3 Arkiv, tiden fra 2015 til i dag 
Det er det gældende arkiv som benyttes i dag.  

Dette arkiv ligger stadigvæk på OneDrive (Peters), fordi Regionens intra-

net foreløbigt kun tillader flytning af én fil ad gangen 

Alle klubmedlemmer kan gå ind på ”Gå til OneDrive Arkiv Balle, Klubmed-

lemmer.pdf”, mens kun præsidiemedlemmer kan gå ind på næste emne.   

 

4 Arkiv tiden før 2015 
Det er klubbens ældre arkiv, se nedenstående figur. Dette arkiv ligger 

hvor det hele tiden har ligget – på Regionens lager.  


