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1. Pålogging 

1. Gå til https://minebaater.no/system/login, eller gå til minebaater.no og klikk på Båtansvarlige 

i det svarte feltet helt nederst på siden.  

2. Oppgi brukernavn og passord og klikk på Logg inn eller trykk Enter. 

Brukernavnet er e-postadressen til båtansvarlig. Båtansvarlig får tilsendt brukernavn og passord på 

e-post når brukeren blir opprettet. Passord bør endres etter første innlogging. Se 7. Endre passord for 

brukeren på side 15. 

Hvis du har glemt passordet, kan du klikke på Glemt passord? i innloggingsvinduet eller ta kontakt med 

NJFF. Du vil da få tilsendt et nytt passord.  

2. Legge inn eller endre informasjon om båten 

Når du har logget inn, kommer du til oversiktssiden for båter.  

1. Klikk på navnet på båten i blått under TITTEL. 

2. Klikk på Rediger båt (grønt felt med hvit skrift). 

Nå kommer du inn på redigeringssiden for båten. Her kan du oppgi kode for hengelåsen på båten og 

legge inn diverse informasjon om båten. Båtinformasjonen er delt inn i fem områder: Generelt, Sesong-

informasjon, Tilleggsinformasjon, Bemerkninger og Lokasjon. Dessuten er det mulig å legge inn video 

og bilder. 

NB! Klikk på Lagre når du er ferdig med endringene. Endringer lagres ikke automatisk. 

Mer informasjon om hvordan redigeringssiden ser ut (skjermdump) finner du under 

4. Redigeringssiden på side 7.  

2.1. Kode for hengelås 

Legg inn firesifret kode som brukes for å åpne hengelåsen på båten i feltene Kode og Gjenta ny kode 

for å endre. Du må oppgi samme kode i begge feltene. Koden sendes ut i e-post til de som bestiller 

båten. 

Hvis du i løpet av sesongen endrer koden for en båt som det ligger inne bestillinger på, får de som har 

bestilt båten, en e-post med beskjed om ny kode. 

2.2. Generelt 

Under Generelt er det tre tekstfelt du kan bruke til å beskrive båten, vannet og området: 

• Tittel 

• Brødtekst 

• Om båten/stedet 

NB! Hvis feltene er fylt ut med tekst, ser du bare teksten og ikke «Tittel», «Brødtekst» eller «Om 

båten/stedet». 

Mer informasjon om hvor teksten vises finner du under 5. Hvor vises teksten på nettsiden? på side 9. 

Tittel 

I Tittel-feltet oppgir du overskriften for båten. Der kan du gjerne oppgi navnet på stedet eller vannet der 

båten ligger, eller annet du synes passer. Tittelen vises som overskrift i infovinduet og på båtens 

hovedside/bestillingsside.  

Se forklaring av infovindu og bestillingsside under 3. Definisjoner på side 5. 

https://minebaater.no/system/login
https://minebaater.no/
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Brødtekst 

I Brødtekst-feltet skriver du en setning om stedet der båten ligger slik at medlemmene får lyst til å 

bruke båten. Denne teksten vises under tittelen/overskriften i infovinduet og som en underoverskrift 

på bestillingssiden.  

Se forklaring av infovindu og bestillingsside under 3. Definisjoner på side 5. 

Beskrivelse 

I Beskrivelse-feltet forteller du mer om båten og stedet/vannet der den ligger. Skriv gjerne om fiske-

muligheter, hvor det er mulig å kjøpe fiskekort, hvordan man kommer seg til båten osv. Se også 

2.5 Tilleggsinformasjon og 2.6 Bemerkninger nedenfor. 

2.3. Båten er ikke klar (kommer snart) 

Dette feltet brukes kun hvis foreningen har fått tilsagn om båt, men båten ennå ikke er på plass.  

Feltet skal ikke brukes til å angi om båten er klar for utlån eller ikke i løpet av sesongen. Bruk 

Sesonginformasjon til å angi når sesongen begynner og slutter.  

2.4. Sesonginformasjon 

For Sesongstart angir du når båten er klar på våren, og for Sesongslutt angir du når utlån av båten 

avsluttes på høsten. Dersom planlagt dato for sesongstart/sesongslutt ikke er avklart, legger du inn 

omtrentlige datoer. Husk å oppdatere dersom det blir endringer.  

Båten åpnes/stenges for bestilling ut fra datoene som er lagt inn. Hvis dagens dato er innenfor de 

oppgitte datoene, kan båten bestilles. Hvis dagens dato er utenfor de oppgitte datoene, er det ikke 

mulig å bestille båten. Bestillingsfeltet øverst til høyre på bestillingssiden markeres med en grønn 

strek over og teksten «Stengt for vinteren».  

Se også 5. Hvor vises teksten på nettsiden? på side 9. 

2.5. Tilleggsinformasjon 

Under Tilleggsinformasjon er fem mulige felt du kan bruke: 

• Lokasjon 

• Overnatting 

• Fiske 

• Ankomst 

• Ansvarlig 

Ved siden av hvert felt er det et tekstfelt der du legger inn utdypende informasjon om feltet du har 

valgt. Du kan selv velge hvor mange av feltene du vil bruke.  

NB! Hvis du har lagt til et felt og lagret siden, er det ikke mulig å fjerne feltet igjen. Du kan endre 

teksten, men ikke ta bort hele feltet. 

Legg til flere felt ved å klikke på knappen Legg til tilleggsinformasjon. 

Se også 5.2 Tilleggsinformasjon på side 11. 
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2.6. Bemerkninger 

Under Bemerkninger kan du krysse av for egenskaper som gjelder båten/vannet/området: 

• Innlandsfiske 

• Sjøfiske 

• Bilvei helt fram 

• Motor på båt 

• Teltplass i nærheten 

Fjern krysset hvis du ikke vil at egenskapen skal vises lenger.  

Se også 5.3 Bemerkninger og Lokasjon side 12. 

2.7. Lokasjon 

Velg / skriv inn kommune, og husk å sette punktet i kartet riktig / skrive inn riktige koordinater i 
Koordinater-feltene under kartet. 

2.8. Video 

Skriv inn url til YouTube- eller Vime-video. 

2.9. Bilder 

Last opp bilder ved å trykke på den store blå firkanten.  

 

NB! Trykk på Lagre etter at du har gjort endringer! (Endringer lagres ikke automatisk.) 
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3. Definisjoner 

3.1. Info-vindu 

Når en som ønsker å låne båten, klikker på det blå punktet på kartet som markerer plasseringen til en 
båt, får de opp et lite vindu med mer info. Dette vinduet kalles i denne bruksanvisningen for et info-
vindu. Her er noen eksempler på info-vinduer. 

 

  

 

 

 

 

 

Eksempler på info-vinduer 

 

3.2. Båtens bestillingsside/hovedside 

Når de klikker på Mer info i info-vinduet, kommer de til båtens bestillingsside. Her er et par eksempler 
på bestillingssider. 

 

Eksempel på bestillingsside 
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Eksempel på bestillingsside 
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4. Redigeringssiden 

Nedenfor ser du båtens redigeringsside med valgene du kan bruke for å legge inn og endre 

informasjonen om båten. Se beskrivelse av valgene under 2. Legge inn eller endre informasjon om 

båten på side 2. Under 5. Hvor vises teksten på nettsiden? fra side 9 finner du en beskrivelse av hvor 

valgene og teksten vises på nettsiden. 

 

 

Feltene under Generelt uten 

tekstinnhold. 
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Båtens redigeringsside 
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5. Hvor vises teksten på nettsiden? 

5.1. Generelt og Sesonginformasjon 

Hvis du legger inn denne informasjonen i båtens redigeringsside … 

  

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 
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 … ser det slik ut i info-vinduet på nettsiden. 

 

 

 
 

 

… ser det slik ut på bestillingssiden på nettsiden. 

d) Datoene under Sesonginformasjon vises ikke noe sted på nettsiden, men hvis dagens dato er 

utenfor de oppgitte datoene, merkes båten som Stengt for vinteren. 

 

  

a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

d) 
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5.2. Tilleggsinformasjon 

 

Hvis du legger inn denne informasjonen i båtens redigeringsside … 

 

 

… ser det slik ut på båtens bestillingsside på nettet. 
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5.3. Bemerkninger og Lokasjon 

 

… ser det slik ut på båtens bestillingsside. 

e) 

e) 

e) 

f) 

f) 

Her legger du inn koordinatene for 

båtens plassering slik at den vises 

på riktig sted i kartet. 

Hvis du legger inn denne 

informasjonen i båtens 

redigeringsside …  
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… ser det slik ut i info-vinduet. 

 

  

e) 
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6. Hvor vises bilder?  

 

Hvis du legger inn et bilde, vises dette i infovinduet og på bestillingssiden. Hvis du har lagt inn flere 

bilder, er det bildet lengst til venstre som vises i infovinduet og først på bestillingssiden. På bestillings-

siden vises bildene automatisk i noen sekunder hver. Hvis du ikke legger til egne bilder, vises et 

standardbilde. 

 

 

Infovindu       Bestillingsside 

 

  



Bruksanvisning for båtansvarlig v3 Mine båter Side 15 av 15 

6.1. Endre rekkefølgen på bilder 

Du kan endre hvilket bilde som er hovedbilde ved å plassere pekeren over bildet til den blir en fireveis 

pil og så dra bildet helt til venstre. 

6.2. Slette bilder 

Du kan slette et bilde ved å plassere pekeren over bildet til du ser papirkurven og så klikke på 

papirkurven. 

 

 

 

7. Endre passord for brukeren 

Hvis du ønsker å endre passord for brukeren, går du inn på redigeringssiden for brukeren.  

1. Klikk på det blå navnet under Båtansvarlig på båtredigeringssiden.  

NB! Ikke forveksle passordet med koden for båten. Feltet Kode som ligger under Båtansvarlig, 

er koden på båten, ikke passordet for brukeren. 

 

2. Skriv det nye passordet i feltet under telefonnummeret, og klikk på Lagre nederst på siden. 

Passordet er nå endret og brukes neste gang du logger deg på. 

 


