
Silkeborg Sejlklub har fået en ny hjemmeside 
 

Klubbens mangeårige WEB-master Jens Hjort, har ønsket at overdrage stafetten efter at have styret vores 

nuværende hjemmeside siden 2001. Vi skylder Jens en stor tak for det store arbejde det har været at bygge 

det op helt fra bunden og holde siderne ajour i 20 år. 

Men den tekniske platform, der var moderne for 20 år siden, er i dag ikke længere tidssvarende og giver 

nogle problemer omkring fortsat vedligeholdelse. Betalingsdelen har også kørt for sig selv og ikke været 

integreret i resten af hjemmesiden. Bestyrelsen besluttede derfor, at tiden nu var inde til en fuldstændig 

udskiftning af hjemmesiden. 

Vi indgik derfor aftale med et eksternt WEB bureau om opbygning af de nye sider og efter ca. 2 måneders 

intenst arbejde er vi nu klar til at lancere den nye hjemmeside. 

 

For de teknisk interesserede kan det oplyses, at siden er opbygget i WordPress, der er det mest udbedte 

system til opbygning af hjemmesider til foreninger og mindre virksomheder. 

Det er ikke formålet at give en komplet gennemgang af hele hjemmesiden her, men at give en kort 

introduktion til menu struktur og navigation, samt vise eksempler på nogle af siderne.  

Hjemmesiden er ikke statisk, og der vil helt sikkert komme en del ændringer den første tid, ligesom der er 

enkelte dele der helt bevidst ikke er gjort helt færdig endnu. 

Har du forslag til nyt indhold, forbedringer eller finder du alvorlige fejl, så skriv gerne en mail til WEB-

master@silkeborg-sejklub.dk. 
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Forsiden 
Hvis du scroller længere ned på forsiden, vil du se en række forskellige informationer, bl.a. en oversigt over 

de seneste klubnyheder. 

 

Hvis du vælger en bestemt nyhed, kan du se hele nyheden og læse indholdet af opslaget. 

 

Nederst på forsiden er der yderligere ekstra blikfang og genveje, der især er beregnet på nye medlemmer 

og eksterne interessenter. 



 

Du kan også finde kalenderen på forsiden. 



 

Kalenderen er den samme som vi brugte på den tidligere hjemmeside. 

Hovedmenu og navigation 
Den letteste måde at navigere til de underliggende sider er via menuen øverst: 

 

Menuen er inddelt i temaer, der hører logisk sammen, så f.eks. alt vedr. sejlads på vandet er samlet under 

’For sejlere’. 

Tilsvarende er alt der henvender sig til nye og bestående medlemmer samlet under ’Medlem’ 

For sejlere 
Under punktet ’For sejlere’ har vi samlet alt vedr. sejladsområde på søerne, kapsejlads, Sejlsportsligaen, 

Sejlads for unge, samt Sejlerskolen. 



 

Under ’Beskrivelse af sejladsområdet’ har vi overflyttet den ganske omfattende beskrivelse af søerne, 

lokaliteter og broer, som Jens Hjort lavede omkring 2004. Det ligger på en særskilt server, men indeholder 

en masse gode informationer. Bemærk dog at materialet ikke nødvendigvis er ajourført med ændringer af 

broer og vil heller ikke blive opdateret for nærværende. 

Medlem 
Her er adgang til indmeldelse i klubben, tilmelding til kontingentbetaling for aktive medlemmer, login til 

medlemssystem og øvrige betalinger, såsom køb af standere. 

 



Alle siderne vedr. indmeldelse og betaling forbinder direkte til klubsystemet Conventus, som vi hele tiden 

har brugt det. 

 

Under punktet ’Intern information for medlemmer’ har vi også givet adgang til klubbens interne 

dokumenter (mødereferater mv. fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder mv.). Disse oplysninger er 

fortsat beskyttet med samme password som på den gamle hjemmeside. 

 

Når du vælger ’Medlemsinformation’ bliver du sendt videre til en anden server, hvor disse dokumenter 

stadig ligger, som du kender det fra tidligere. 



 

Endelig er der også adgang til en række dokumenter, der uddyber alt omkring den nye 

abonnementsbaserede betaling af kontingent og bådpladser ’Under medlemssystem Conventus 

vejledninger’. 

Havnen 
Alt vedr. Havnen, herunder tilmelding til betaling for bådpladser er placeret under dette menupunkt: 

 

Selve tilmeldings- og betalingsdelen er dog ikke aktiveret endnu og kommer først på omkring 1. januar 

2022. 

Klubben 
Under Klubben har vi samlet alt der vedr. forskellige faciliteter og reglementer, samt kontaktinformation 

for bestyrelse og udvalg. 



 

 

Nyheder 
Under punkter Nyheder, er der adgang til hele nyhedsarkivet, hvor både aktuelle og ældre nyhedsopslag 

kan ses. 

 

 

 



Udlejning 
Under dette punkt har vi samlet alt der vedr. booking og betaling for leje af både og saunatider. 

Her har du også adgang til at se dine tidligere bookinger via login og afbestille sauna tider. 

 

 

 

Vi ønsker dig god fornøjelse med at udforske den nye hjemmeside, du lærer det bedst ved at bruge den så 

tit som muligt. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 


