KEEP SAILING
Nummer 1 – April 2014

NY SÆSON, NYE FUNKTIONER
Vi har været i værkstedet og leverer sammen med den
nye sæson, også nogle nye funktioner til vores brugere

SÅDAN BLIVER SOMMEREN 2014
Vi forsøger at gentage successen fra sidste år, hvor vi ved hjælp af
vores vejrdata, forudsagde sommervejret helt præcist.

EN FILMPERLE FRA EN SVUNDEN TID
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Vi har fundet en dokumentarudsendelse, fra Sjælland Rundt 1981,
dengang det var den helt store sejlerfest.

NYE FUNKTIONER

EN PERLE

SOMMEREN 2014

Med afslutningen af vinteren og forårets
komme, er det også tid til at give jer nogle
nye, og meget efterspurgte funktioner.

I 80’erne var Sjælland Rundt en af verdens
største kapsejladser, og den helt store danske sejlerfest.

Vi giver dig vores sommerprognose, baseret
på gamle pålidelige vejrvarsler, kombineret
med KEEP SAILING teknologien.

Blandt andet kan du nu lade KEEP SAILING
lave din logbog i PDF format, så du kan
printe den ud, eller bare opbevare den på
din lokale computer.

En af disse sejladser er foreviget i en herlig
film, der udover at vise skøn sejlads, også
er et fantastisk tidsbillede, fra dengang
hvor orange olietøj var dresscoden, og hår
på hovedet var noget, der ikke blev klippet
for ofte.

Vi regner naturligvis med, at vi lige som sidste år rammer helt plet.

Læs mere om det på side 5.

Vi giver dig linket til en times god underholdning.
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APRIL
Velkommen til den 2. sæson med KEEP SAILING,
alle sejleres elektroniske logbog.
Vi er glade for at du har valgt at prøve KEEP SAILING og håber at du har haft glæde af det.
Med den nye sæson, er der også nye funktioner,
og i særdeleshed den meget efterspurgte mulighed for at downloade sine data. Vi har løst det,
ved at give mulighed for at danne en PDF fil, som
har udtryk af en trykt logbog, med små kort der
viser din samlede rute, din rute per dag, samt
oplysninger om fart, distance og naturligvis alle
dine billeder.
Det gennemgår vi i detaljer, i dette nummer, og
håber du vil tage godt imod det.
Husk også at vise KEEP SAILING til de sejlere du
møder på din vej. Et stort antal brugere er den
eneste mulighed, for fortsat udvikling af jeres
elektroniske logbog.
Vi tror også på ideen om at gentage en succes, så
vi bringer i dette nummer vores bud på hvordan
sommeren 2014 bliver. Det gør vi som sidste år,
med basis i vores omfattende vejrdata og meget
”pålidelige” vejrvarsler fra gammel tid.
Sidste år ramte vi plet. Se hvad vores forudsigelse er i år, i dette nummer af KEEP SAILING magasinet.
I første omgang er det nok klargøring og de første forårssejladser, der er nært forestående.
Husk at få det hele med i din logbog - det giver
et godt og komplet billede af hele din sæson.
Vi vender tilbage om en måned eller to, med
næste nummer af KEEP SAILING.
Indtil da, nyd foråret!
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HUSK VORES SHOP
Hvis du vil være med til at støtte
KEEP SAILING, og samtidig købe
noget smart og relevant udstyr til
din telefon, så husk at kigge forbi
vores shop.
Gå til shoppen ved at klikke her

Vi har nye produkter til den nye
sæson, og vi har også revideret
fragtpriserne, til gavn for dig.

Hav altid en oplader ved hånden når du er på havet, også selvom
du ikke har 220 volt.
Med denne USB lader til cigar-stikket, kan du lade både din
SmartPhone og din iPad. Bemærk at denne lader yder op til
2.100 mAh hvilket er nødvendigt for at lade iPads og andre
tablets.
Klik her for at se laderen på vores shop

Med denne power-bank på 5.600 mAh, har du altid strøm ved hånden
når det kniber.
Lad den op via en alm. USB lader, og ha’ den derefter inden for rækkevidde.
Se mere her

Du kan få en handy og lille, men kraftfuld batteripakke til din telefon, som kan
genoplades af solens lys.
Med denne batteripakke har du altid masser af strøm når du er på farten. Den kan
indeholde op til 5.000 mAh og der er derfor op til 2 opladninger i pakken.
Du finder den i vores shop ved at klikke her
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NYHEDER 2014
Med en ny sæson for døren, har vi nye
funktioner vi gerne vil præsentere for
dig.
Nu er det muligt at omdanne ture i KEEP SAILING til en PDF
fil, som i logbogsformat kan gemmes på din egen computer,
eller du kan udskrive den. Mulighederne er uendelige, kun
din fantasi sætter grænsen.
Fordi vi har valgt at knytte denne funktion sammen med ture,
kan du danne PDF-logbøger på dine eksisterende data, altså
også fra sidste år.
Du kan også vælge at oprette en tur, der dækker al den tid du
har brugt KEEP SAILING. På den måde kan du nemt downloade ALLE dine data til din egen computer, med kort, observationer og billeder.

Ture kan du oprette inde fra selve logbogen når du er
logget ind på KEEP SAILING på computeren. Hvis du ikke
har arbejdet med ture før, kan du se KEEP SAILING magasinet hvor vi gennemgår det, ved at klikke her.

Der er også kommet en anden ny detalje dette forår.
På kortet har vi erstattet den lille røde prik, med en rigtig båd,
som peger stævnen i den rigtige retning i forhold til sejlretningen.
Du kan stadig klikke på båden for at redigere og tilføje billeder.

PDF filen indeholder en forside, med et billede af din
båd, hvis du har et billede på din profil, samt bådens
navn og den titel du har givet turen.

Det nye er, at du i din liste over sejlture, eller når du
kigger på en sejltur, har mulighed for at downloade turen til PDF.

Du kan også downloade PDF filen, hvis du vælger turen
til visning i logbogen.

Når du vælger at downloade til PDF, skal du vente et
øjeblik, mens serveren samler din logbog og gør den
klar til download. Hold øje med bunden af din browser,
hvor PDF filen typisk vil blive vist, når den er klar til at
blive gemt hos dig.

Efter forsiden følger et kort med hele turen, og derefter
er hver sejldag præsenteret med et kort for den pågældende dag, samt de tekster og billeder du har lagt ind
undervejs.
Bemærk at du kan navigere i PDF dokumentet, idet hver
sejldag har sit eget bogmærke.
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HVEM KAN SE MED?
Nogle brugere er i tvivl om hvilke dele
af deres logbog der er offentlig tilgængelig. Vi bringer her en oversigt.
Lad os slå fast med det samme, at hvis du opretter
en konto på KEEP SAILING, og derefter optager dine ture med billeder, er der ingen andre end dig
selv, der kan følge med!

SEJLTURE
Du kan oprette sejlture i din logbog, som giver dig mulighed for at samle flere dages sejlads, til en samlet turbeskrivelse. Hvis du ikke har arbejdet med ture før, kan
du se KEEP SAILING magasinet hvor vi gennemgår det,
ved at klikke her.

Hvis andre skal kunne se din logbog, skal du altså gøre
noget aktivt for det. Det er der forskellige muligheder
for, som vi gennemgår her.

Hvis du deler en sejltur på Facebook, kan alle se den
pågældende tur, men intet andet i din logbog. Du kan
altså godt dele, f.eks. en herlig weekendtur på Facebook, uden at du dermed generelt lukker op for din logbog.

BÅDVENNER

KLUBARRANGEMENTER

Hvis du bliver venner med andre både på KEEP SAILING,
vil de venner kunne se indholdet af din logbog, ligesom
du også kan se deres.

UNIKT LINK
Din logbog har også et helt unikt link, som du kan give
til f.eks. familie og venner, som må følge med, men som
måske ikke er brugere på KEEP SAILING.
Du finder dit personlige link under ”MIN PROFIL” på
forsiden. Hvis du på et tidspunkt synes at lidt for mange
har fået dette link, kan du også der lave linket om til et
nyt, så det gamle ikke længere virker.

Hvis du via en af klubberne på KEEP SAILING, deltager i
et arrangement, kan medlemmer af klubben se din position i de dage arrangement afvikles.
Hvis arrangementet er offentligt, kan din rute ses af
alle. Det bruges i nogle af klubberne i forbindelse med
kapsejlads. Dog giver ingen af disse ting, dog adgang
til din personlige logbog og dine billeder.

Du bestemmer selv hvem der kan følge dig, så det ikke ender
sådan her.

Du finder dette når du klikker på knappen ”MIN PROFIL” på forsiden af KEEP SAILING, når du er logget ind.
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Som det fremgår af gennemgangen her, er din logbog
altså helt din egen, og kun ved aktivt at give andre adgang, bliver der mulighed for at andre kan se med.

SEJLERFILM FRA EN ANDEN TID
Vi har endnu engang fundet en lille
filmperle, som du kan se på nettet,
hvis der skulle komme en time eller to
med regnvejr.
Der var engang, hvor helt op til 2.000 både og deres besætninger deltog i den største danske sejlerfest, nemlig Sjælland
Rundt. I 80’erne toppede deltagertallet, med 2.081 tilmeldte
både. I dag har de legendariske distancekapsejladser ikke
længere tag i os, og sidste år var der således kun 30 tilmeldte
både, og kun 8 gennemførte.

Heldigvis findes der en film fra Sjælland Rundt 1981,
der på bedste vis dokumenterer oplevelsen dengang.
Udover at være et spændende sejlerminde fra dengang,
er det samtidig også et fantastisk tidsbillede.
Vi har været godt underholdt, af at se hvordan sejlermoden var dengang. Selv sproget har ændret sig på de
23 år der er gået.
Det er absolut et seværdigt indslag fra en anden tid, og
du kan se hele filmen ved at benytte linket herunder.
Filmen varer en lille time, og er naturligvis ikke optaget i
HD, men det gør ikke noget.
Her kan du føle dig hensat til 80’erne i en times tid, og
bagefter vende tilbage til rullegenuaer, gore-tex og kortere frisurer.
God fornøjelse!

Klik ovenover for at se filmen om Sjælland Rundt 1981 på
YouTube, eller brug dette link:
http://www.youtube.com/watch?v=FmAnuk-9k14
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"When a man comes to like a sea life,
he is not fit to live on land."
-Dr.8 Samuel Johnson

SOMMEREN 2014 - SE DEN HER
Vi gør det igen, og giver her vores
bud på sommervejret 2014.
Sidste år, bragte vi en forudsigelse af sommeren 2013 ved
hjælp af en række vejrvarsler, kombineret med vores omfattende database med vejrdata, hver time, døgnet rundt
over hele landet. Vi ramte plet sidste år, så vi gentager her
spøgen. Hvis du vil gense sidste års forudsigelse, kan du se
det ved at besøge arkivet her, og se magasinet fra april
2013.
Vi kaster os derfor ud i at kigge på vejrdata i forhold til de
enkelte varsler, og tildeler point pr. varsel.
”Hellig trekongers (6. januar) tø er bedre end 100 læs hø.”
Masser af hø er resultatet af en god sommer, så vi kigger
med spænding på vores observationer for 6. januar. Det
viser sig at være en lun dag med op til 10 grader nogle steder, og den laveste i hele døgnet på landsplan var 1 grad.
Stort point til den gode sommer, så vi lægger ud med en
stilling på 1-0.
”Skønt og klart vejr på denne dag (25. januar), vil give et
godt år. Er vejret dårligt, bliver året ligeså.”
Jamen det er jo klar tale, så lad os se om vejret den 25.
januar i år kan betegnes som godt.
Der er faktisk tale om en noget blandet landhandel, nogle
steder skyfrit, men også overskyet og næsten overskyet
mange steder. Ikke super godt, men heller ikke dårligt. Vi
giver et point til hver her. 2-1.

ner, var en afart af tåge og dis.
Sidste år var det kun 3 procent, og det indikerer dermed en
lidt ringere sommer end i 2013.
Men til gengæld er det trods alt, under 10 procent af observationerne, og derfor giver vi, i forbindelse med dette
vejrvarsel, 1 point til hver side. Dermed ender stillingen på
4-2 til den gode sommer.

”Den vindretning det blæser i dag (2. marts), vil temmelig
sikkert holde det kommende kvartal.”
Den 2. marts 2014, var over hele landet præget af svage
vinde fra Øst og Sydøst, så her bliver det til et point mere
til den gode sommer. 3-1.
”Meget tåge og dis i marts, varsler en våd og kølig sommer.”
Her skal vi altså kigge på data for hele marts måned, og se
hvor mange af de samlede observationer, der var tåget
eller diset vejr. Samlet set har vi gemt 11.782 observationer i marts måned over dansk territorium. Af dem var
1.034 observationer tåge eller dis.
Det vil sige, at i omegnen af 9 procent, af alle observatio-
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Vi konkluderer at vi får en sommer i 2014 lidt over gennemsnittet,
men nok også lidt mere våd end sidste år, hvor der stort set ingen
regn faldt i hele juli måned. Så husk det når du nyder en aften på
vandet, som på billedet ovenfor, at du så sommeren komme i KEEP
SAILING magasinet. I ønskes alle en herlig sommer.

KEEP SAILING MAGASINET UDGIVES ELEKTRONISK AF APPYMINDS I/S, DER EJER OG DRIVER
KEEPSAILING.NET—EN SERVICE FOR SEJLERE.

MAGASINET UDSENDES ELEKTRONISK TIL ALLE BRUGERE PÅ KEEP SAILING.
HVIS DU IKKE LÆNGERE ØNSKER AT MODTAGE MAGASINET, KAN DU TIL ENHVER TID NEDLÆGGE DIN KONTO PÅ KEEPSAILING.NET
RETTIGHEDERNE TIL INDHOLDET I MAGASINET TILHØRER APPYMINDS I/S, MEN DU MÅ
GENGIVE UDDRAG AF MATERIALET MED TYDELIG KILDEANGIVELSE
SPØRGSMÅL, KOMMENTARER OG IDEER MODTAGES MED GLÆDE PÅ MAILADRESSEN
INFO@KEEPSAILING.NET
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