NAJADKLUBBEN VÄST
Tips & Teknik
Allmänt
Klubbens hemsida innehåller en ”mapp” för Tips, se Login/Medlemmar/Tips, och är enbart till för medlemmar.
Syftet är att utbyta erfarenheter om förbättringar som gjorts på våra båtar, båtprylar,
och drift-och underhållstips m.m. Det är extra viktigt att ha detta forum då många av våra medlemmar bor
”långt ifrån varandra” och kanske inte träffas så ofta för att diskutera båt- och teknik.
Det finns även en Facebookgrupp (sluten) där medlemmarna kan diskutera bl.a. ”Teknik” fast då i ett annat
socialt media.
Hur ovanstående går till finns att läsa om på hemsidan under Forum.

Tips (på hemsida)
Vi önskar att alla medlemmar lämnar in något ”Tips” till klubben. Dokumentet bör vara skrivet i
MS Word (doc-fil) och helst försedd med ett foto (JPG-format), alt. görs hela dokumentet färdigt som PDF-fil.
För att förhoppningsvis underlätta för medlemmarna tillhandahåller vi en ”Mall för en Tips” (se bilaga) med ett
exempel på hur ett ”Tips” kan vara utformat.
Tipsen kan skickas in via hemsidan med formuläret under Login/Medlemmar/Kontakt.
Välj "Tips" i "Meddelandet gäller", eller så mailas tipset till klubbens mailadress; info@najadklubbenv.se.

Teknikfråga (på Facebook)
Klubbmedlemmar som är anslutna till Facebookgruppen (sluten) kan lägga in egna ”Tekniktrådar” (även tips) i
Facebookgruppen. Medlemmarna kan då också omgående kommentera (gilla, svara) på ”tråden”.
För att kunna utnyttja ”sökmotorn” på FB måste vissa gemensamma ord användas för att filtrera fram
”Tekniktrådarna” och i nedanstående hittar du exempel på dessa ord.
Exempel på uppgifter som bör användas för ”Tekniktrådar”
 Teknikfråga (alt. Tips) + ev. ämne (ex. roder, motor, teak, segel etc.)
 Båttyp (Najad 342, Najad 440 etc.)
 Årsmodell
 Båtnamn
Du kan även maila direkt till Facebookgruppen med mailadressen; Najadklubbenv@groups.facebook.com
Vi är övertygade om att alla Najadägare har gjort någon bra förbättring på den egna båten och ser nu fram
emot ditt bidrag till att utöka antalet tips på klubbens hemsida och FB, tack på förhand!
Bilaga: Mall för TIPS

