
Du kan få adgang til intranettet på flere måder: 

 I alle browser  

 Via regionens hjemmeside 

 Via distriktets hjemmeside 

Klik på linket og du kommer til login, 

 Du angiver brugernavn og adgangskode.  

 Har du ikke fået adgangskode og password, kon-

takt da Axel Hansen Region Danmark. 

RSF -  IT  & medlemsadministration 

Axel Hansen, 

Phone: +45 26 577 577 

axel.f.a.hansen@gmail.com | info@ysmen.dk 

3. 

4. 

VEJLEDNING PÅ EFTERFØLGENDE SIDE 

4. 

Du får så følgende hjemmesider    og  Du kan fra begge hjemmesider få direkte adgang til intranettet. 

Øverst på siden er der link til intranettet som kan åbnes fra  alle Y’s Men’s hjemmesider. 3. 

1. 2. 

3. 

I browser f.eks. Google skriv og 

klik på: 

www.ysmen.dk 

www.ysmen.himmerland.dk 

 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

3. 3. 

mailto:axel.f.a.hansen@gmail.com
mailto:info@ysmen.dk


Login udfyldes med brugernavn og password. Har du glemt dit pass-

word kan der fås et nyt. 

Brugernavn og password skulle være sendt til alle, men har du det 

ikke, så kontakt Axel Hansen på mail 

RSF -  IT  & medlemsadministration 

Axel Hansen, 

Phone: +45 26 577 577 

axel.f.a.hansen@gmail.com | info@ysmen.dk

Du har nu adgang til intranet og adressebog.  

Fil-strukturen er som du sikkert kender fra Windows. Vil du se og læse hvad der ligger på distriktets mappe, så klik på kryd-

set  ud for Himmerland og mapperne bliver tilgængelige. 

1. 

1. 

Adressebogen. Vil du anvende adressebogen skal du åbne den ved at klikke på linket  3. 

3. 

2. 2. 

VEJLEDNING PÅ EFTERFØLGENDE SIDE 

Har du brug for yderlig hjælp må du gerne kontakte mig på tlf. 

2712 3918 eller mail nibeysmen@gmail.com 

mailto:axel.f.a.hansen@gmail.com
mailto:info@ysmen.dk


  Åben adressebog 

Klik på klubber 

Klik på begyndelsesbogstav 

Vælg klubnavn og klik 

Du ser nu  kluboplysninger og præ-

sidiesammensætning  og medlems-

data 

1. 

2. 

3. 

5. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

4. 

Klikker du efterfølgende på  navnet der 

er et link, vil du få alle registrerede op-

lysninger på medlemmet. 

Du kan på følgende måde gøre det sam-

me med funktionerne der er gemt under 

knapperne. 


