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Klubbens terminturer skal settes opp som arrangement\ event på Facebook-gruppen. 

Det er båtgruppas ansvar at dette blir utført og det er ønskelig at den enkelte båtfører utfører 

dette for å ha «eierskap» til sin tur. 

Arrangement for torsdagsturer bør ut i løpet av mandag ettermiddag\kveld og for søndagsturer 

bør det legges ut i løpet av torsdags ettermiddag\kveld.  

Fullt mulig med andre dager også for ekstraturer om noen føler for det. Da er det varsel min. 

24 timer før som gjelder, alt. å høre med en i styret om båten er ledig for en tur med kortere 

varsel. 

 
Aktuelle instrukser 

2.15 Instruks for båtfører 

 

 

Her er en bruksanvisning på opprettelse av arrangement for terminturer. 

 

Logg deg inn på Facebook og gå inn på klubbens Facebook-gruppe.  Du får da opp dette 

skjermbildet.  Nummerering videre følger markering i rødt på bilder. 

 

 

 
 
 

1. Velg Arrangementer 

2. Velg  +opprett arrangement 
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Du får da opp nytt skjermbilde\ dialogboks. 

 

 
 

3. Skriv inn navn på arrangement:  Dykketur til xxxxxxx (sted fra utvalg av dykkesteder) 

4. Skriv inn Vallø Båthavn,  alt. annet sted om turen går derfra. 

5. Skriv inn dato og tid. (NB!  Default kommer opp på den tiden på døgnet du oppretter arr. så 

endre dette. Dagsturer har avgang kl. 1100  ( om ikke annet tilsier det)  og kveldsturer er 

1800. 

6. Legg inn beskrivelse.   Her er det et minimum som MÅ legges inn. 
Eks.  
Avgang fra pir1, plass 1 kl. 1100  ( annet legges inn om turen går fra annet sted) 
Påmelding til båtfører Navn tlf. 12345678 eller her innen lørdag kl. 1200. 
Her er det vegg og store steiner, 1 dykk. ( kan utvides om info er tilgjengelig eks. maks dybde, 2 
dykk velges når det er aktuelt, kun dagsturer) 
Turen passer for alle.  (her kan det velges annet eks. kun for erfarne, avhenger av valgt dykkested) 
Min. 2 maks. 8 dykkere.  
Klubbpriser, betaling med Vipps. 
 

Det er lov å legge inn eks, mere beskrivelse av dykkested om du vet dette. Det ligger noe 

beskrivelse på de enkelte dykkesteder på oversikten på websiden. 

https://www.tbgdykk.no/aktiviteter/dykkesteder/  

Poenget er da at det skal være fristende å dra på tur. 

 

7.  _Ikke_ huk av \ fjern avmerking for inviter alle medlemmer av Tønsberg Dykkeklubb. Du 

vil da bare invitere de i gruppa som du er venner med. Er dessverre ikke mulig lenger å 

invitere hele gruppa når det er over 250 medlemmer.   

https://www.tbgdykk.no/aktiviteter/dykkesteder/
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8. Legg inn et bilde som beskriver aktiviteten. Dette er viktig å få med. Dette må være knyttet til 

dykking og gjerne et fra klubbens tidligere turer av båt og dykkere. Har du ikke eget bilde så 

kan bilde fra tidligere arrangement kopieres eller hør med båtgruppa om noen har bilde. 

9. Klikk på «Opprett».   Arr. blir da lagt inn på Facebook-gruppen. 

 

 

Båtfører må da følge med om det er kommet påmeldinger innen fristen. NB! Husk noen kan 

melde seg på _kun_ via SMS og må taes med i tillegg til de som bare er på Facebook-gruppa. 

Oppsettet er slik at ved opprettelsen av arrangement så blir automatisk den som lager 

arrangementet oppført med «skal» delta på turen.  Denne må da trekkes ifra på lista når en skal 

se hvor mange dykkere som er påmeldt. Se bildet under oversikt over «Gjester.» 

Dette er fra et arr. som har vært. For et som ikke har vært ennå står det «skal» i stedet for «til 

stede». De som event. står på «interessert» er IKKE å anse som påmeldte. 

 

 
 

 

 

 

Det kan dukke opp spørsmål til arrangementet eller ekstra info fra båtfører kan gies. Dette kan 

båtfører el. deltakere legge inn under fanen «diskusjon». Da må du først INN på 

arrangementet for å se denne. Se bildet under. 
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Det kan dukke opp spørsmål el. kommentarer fra interesserte. Disse kan da komme som en 

kommentar til arrangementet som legger seg som på en vanlig tråd og en må ikke inn på 

arrangementet for å se dette.  Se eks. på bilde under. 

 

 
 

Båtfører har selv mulighet å dykke på turen MEN da må det være en annen i båten som har 

ansvaret når båtfører dykker. Event. må det dykkes i puljer. Dykketur med alle i sjøen 

samtidig skal IKKE forekomme på klubbtur med Tønsberg Dykkeklubb. 

 

Ta min. 1 bilde på turen og legg på Facebook-gruppen. Viktig å vise aktivitet. 

 


