
Kort veiledning for bruk av Inner Wheel Norge sin hjemmeside 
 
 

1. Gå til www.innerwheel-norge.org 
2. Se nederst på siden etter «Logg inn» 

 
 

 
 

3. Logg inn med samme brukernavn og passord som på den gamle hjemmesiden.  
Hvis du ikke har denne infoen så kan du kontakte webmaster@schoyen.no 
 

 
 

4. Skal du legge inn bilder i innlegget ditt så anbefaler jeg at du gjør dette først. Det er 
lurt å navne bildet til noe forklarende allerede før det lastes opp. Dette for at det skal 
bli mest mulig oversiktlig og ryddig for alle som bruker nettsiden. 
- Gå til Media i venstre kolonne  
 

http://www.innerwheel-norge.org/
mailto:webmaster@schoyen.no


 
 
Klikk på «Legg til ny» (øverst) og enten slipp bilde eller velg bilder for å bla igjennom 
på din enhet før du laster opp.  
 
Her har jeg lastet inn ett bilde som heter Kragero-IW-50-ar.jpg 
Er lurt å droppe ÆØÅ i filnavnet og bruk – eller _ for å skille ord.  

 

 
 
Når bilder er lastet inn så kan jeg trykke på det 
 



 
 
Her vil jeg gå inn å endre tittel på bilde så det ser litt mer ryddig ut.  
 

 
 
 

  



Når vi har fått inn de bildene vi ønsker å bruke er vi klare til å lage ett 
nytt innlegg / nyhetssak. 
 

5. Klikk på «Innlegg» i venstre kolonne og så velg «Legg til nytt» (til høyre for der det 
står Innlegg. 
 

 
 
 

- Legg inn tittel på innlegget ditt.  
- Skriv inn teksten du skal ha inn i saken.  

Ønsker du å ha inn bilder i teksten velger du «Legg til media» her kan du enten laste 
opp (samme som vi gjorde i starten) eller å bla igjennom Media-biblioteket. 

- Kategori på høyresiden er viktig at krysses av riktig, for dette avgjør om innlegget 
dukker opp der det skal på hjemmesiden. Kryss av for det som er relevant. I 
utgangspunktet kan man si at enten velger man klubben man representerer eller 
distriktet det gjelder. Innlegget vil uansett komme på forsiden, men vil legge seg 
riktig i forhold til klubb og i arkivet.  

- Fremhevet bilde. Dette er det bildet som kommer over saken på forsiden. Så dette 
må alltid velges. Har du ikke bilde til saken så finn noe i mediabiblioteket som er 
relevant til saken. Vi vil lage til noen standard bilder som kan brukes for møter, 
referat og program dersom man ikke har egne bilder man vil bruke. 

- Hvis du ikke er helt ferdig så kan du velge å klikke «Lagre kladd». Du vil da kunne 
fortsette senere, men er du ferdig med innlegget så trykker du «Publiser». 
Innlegget vil da være tilgjengelig på forsiden og under den klubben du har valg som 
kategori. I nyhetsarkivet vil også innlegget dukke opp under sine respektive 
kategorier. 
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