VELKOMMEN TIL CAMØNOENS ILDSJÆLSNETVÆRK
Vi er glade for at du vil være med på Camønokortet. Så lad os bare gå i gang.
Gå ind på www.camoenoen.dk.
Klik på feltet ”login” i den grå bjælke nederst til højre på siden.
OPRET KONTO
Klik på fanen ”Opret konto” og udfyld felterne.
OPRET DIN SIDE
Klik på fanen ”Din side”
I feltet ”Title” skriver du overskriften på din event eller på dit sted.
F.eks. ”Fastelavn på Møns Museum” eller ”Camping Mønbroen”
I feltet ”Body” skriver du teksten om dit arrangement eller dit sted. Alt (indenfor lovens
rammer) er velkomment på Camønoen. Det skal selvfølgelig have noget med Camønoen
at gøre i én eller anden form; naturoplevelser, opskrifter, vandringer, bagagetransport,
geocaching, kirkehandlinger, rebslagning, overnatning, proviantering eller lær at lave
bålmad.
Alle må være med på Camønoen.
Oversæt meget gerne til engelsk eller tysk. Vi har jo heldigvis mange turister.
BILLEDE
Vi kan godt lide billeder med mennesker på. Camønoen er jo i høj grad båret af alle jer
ildsjæle. Og det er det, som gør vandringen unik.
Så sørg gerne for at der er et billede med jer, som vandrerne kan møde. Hav gerne tre
billeder parat til din side.
Klik på knappen ”Vælg arkiv” og vælg det billede, du gerne vil bruge. Computeren giver
dig mulighed for at bladre i dit eget arkiv. Tilføj billedet ved at markere det og tilføje det
nederst til højre på skærmen.

Klik på ”Upload” for at tilføje billedet på ”din side.”
Manual crop giver billedet den rette størrelse. Klik på ”Select a style to crop” og vælg
altid ”stort billede” til det første foto. Her er det godt at vælge et foto, som fungerer
godt i bredden.
I bjælken ”Titel” kan du give billedet en undertekst. Det er godt at gøre. Og brug gerne
dit firmanavn og
Camønoen/vandring/Møn/Nyord/Bogø/venlighed/turister/ferie/bål/aktiv ferie osv.
Det er godt og giver hits, når folk søger på Google.
Tilføj en ny fil
Her kan du tilføje flere billeder på samme måde som det første. De næste to fotos, du
tilføjer, fungerer bedst, hvis de er rektangulære. Vælg her ”Lille billede.”
Gem på den grønne knap for neden til venstre.
DINE EVENTS
Klik nu på fanen ”Dine events” Når du udfylder denne fane bliver dine events vist på
Camønoens kalender, som vandrerne nemt kan finde dem.
Giv din event en titel og udfyld datoerne. Klik på ”Vis slutdato.” Så bliver din event
fjernet automatisk, når den er slut.
Vælg en ”Kategori.” Send en mail til info@camoenoen.dk, hvis der mangler en kategori.
”Body” – her kan du beskrive din event og indsætte billeder, ved at klikke på ikonet, der
ligner et billede. Feltet fungerer fuldstændig, som hvis du skriver i Word på din computer.
Klik gerne på ikonerne. Du kan altid annullere.
I bjælken ”Typografi” kan du vælge ”Overskrift” til din overskrift. Det bliver pænt.
”Tekstformat” – vælg Full HTML.
Klik på den grønne knap i bunden og din event er oprettet.

ADRESSE
Udfyld alle felterne og husk at klikke ”Område” på. Du kan også indtaste koordinater ved
at klikke på ”Benyt koordinat” – Det er godt, hvis din adresse ikke er helt præcis på
kortet.
LOGIN
Husk at udfylde og opdatere dine oplysninger der.

