
Kalender på CCN web-en – kort instruksjon. 

Styret har jobbet med å få laget en kalender tilpasset klubbens web-side.  Vi har nå lagt den ut og 
ønsker at våre medlemmer skal begynne å bruke den.  Du vil se at du som medlem kan annonsere for 
en tur DU ønsker å kjøre og at du gjerne vil ha noen Corvetter i speilen!  Under Arrangement type 
kan du legge inn åpent for alle og invitere andre biltyper på tur!  Om du blir gjort kjent med et lokalt 
treff som du tror flere medlemmer kan tenke seg å delta på så benytt Annen klubb under arrangør og 
fortell om treffet.  Legg gjerne inn et treffpunkt hvor dere kan møtes og kjøre kolonne til treffet.   

 

Uten å logge inn kan du se hvilke arrangementer som er lagt inn.  Som medlem kan du logge inn og 
da få tilgang til å legge til et arrangement og redigere det underveis.  Arrangementet forsvinner 
automatisk fra web-en dagen etter det har vært avholdt. 

 

 

 

Når du trykker Legg til i Kalenderen kommer du til disse første tre rubrikkene hvor du må fylle inn og 
velge kategori:  

 

 



Vi åpner for at du kan legge inn en tur du har lyst til å kjøre og invitere andre medlemmer og/eller 
venner å være med (privat arrangement).  Må altså ikke ha Corvette.   

Legg gjerne inn et bilde av bilen din så de andre vet hvem de skal se etter. 

Bruk feltet med beskrivelse til nettopp det – beskriv turen i grove trekk.  Om du eventuelt ønsker en 
påmelding må du også indikere det her da vi ikke har utviklet et påmeldingssystem ennå. Bruk gjerne 
mobiltelefon og sms som påmelding. 

Legg inn start-dato og gjerne et tidspunkt for å møtes og du må legge inn en slutt-dato for 
arrangementet.  Noen felt er obligatorisk og programmet vil ikke gå videre om du ikke fyller inn disse 
feltene.  Du får varsel hvilket felt som mangler data.  Nederst trykker du på forhåndsvisning og 
arrangementet kommer opp slik det vil se ut på web-en.  Trykk rediger og gå tilbake og gjør 
endringer.  Trykk registrer og arrangementet lages på web-en.  Du kan se arrangementet på web-en 
umiddelbart. 

Så håper jeg at mange benytter kalenderen for å få med seg noen på tur i disse korona-tider uten 
masse admin. 

Lokalavdelingene vil sette inn de arrangementene de initierer på vegne av sine medlemmer. 

Gi meg gjerne tilbakemelding på hvordan du opplever bruken av kalenderen. 

Lykke til! 

 

     Arne Jonny Bjune 

President@corvetteclub.no 

     

 

 

 


