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ALT OM DET NYE KEEP SAILING
KEEP SAILING Version 2 er nu online
Læs om hvad der er nyt og hvordan du kommer i gang

SÅDAN BLIVER SOMMEREN 2015
Vi har nogle af de mest fintmaskede historiske vejrdata der findes
Også i år benytter vi dem til at forudsige sommerens vejr

STOR FORÅRSKONKURRENCE
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Vi afholder en forårskonkurrence og du kan vinde
lækre præmier der kan forkæle dig selv eller din båd

APRIL
Det er påsketid, og også starten på den nye sæson. I løbet af den næste måneds tid, vil de fleste af vore brugere igen befinde sig på havet.
Det er i den forbindelse forbundet med stor glæde, at vi nu kan lancere version 2 af KEEP SAILING til jer alle. Den nye udgave består af en stor
opgradering af oplevelsen på websitet, samt helt
nye apps. Det er kulminationen af måneders
arbejde, baseret på mange værdifulde input fra
mange af jer.
Vi bringer i dette nummer en omfattende dækning af de nye funktioner.
Det er vigtigt at du opdaterer din KEEP SAILING
App på telefonen. Hvis du ikke har automatisk
opdatering, så tjek for nye opdateringer og installer den nye app nu.
Vi følger lanceringen op med en forårskonkurrence, hvor du kan vinde lækre maritime præmier. Læs mere om konkurrencen inde i bladet, og
kom i gang med at bringe dig i vinderposition fra
starten.
I forårsnummeret har vi også tradition for at
bruge vores store mængde af vejr-data til at forudsige den kommende sommer. Det gør vi også i
år, og dermed for tredje gang. Vi håber at vi fortsætter succesraten på 100%. Læs dommen sidst
i bladet.

Forsidebilledet er venligst udlånt af Tine Nedergaard, der har
taget billedet på Endelave, Pinsedag 2014

2

3

KEEP SAILING VERSION 2
Så har vi udgivet KEEP SAILING
Version 2, og hvis du ikke allerede har opdaget det, så skynd dig
at logge ind...
Når du læser dette, er den helt nye version af
KEEP SAILING frigivet og klar til brug, både på
websitet og på din telefon.
Vi kalder den KEEP SAILING Version 2, og den
er resultatet af meget værdifuldt input vi har
fået fra jer brugere.
Den gennemgående idé bag opdateringen, har
været at skabe mere overblik, kortere svartider
og øge brugervenligheden.
Du vil derfor opleve, at den forside der møder
dig nu, giver dig et omgående overblik over
dine bådvenner, samtidig med at du stadig har
nem adgang til de forskellige funktioner.
Vi har også nu indbygget en vejledning på selve
websitet, så du nemt kan finde ud af, hvordan
de enkelte funktioner virker.

KEEP SAILING Appen til din SmartPhone er også udkommet i en ny
version, eller er lige på trapperne.
Appen har fået et helt ensartet
udtryk på tværs af de forskellige
mobile systemer, og er også blevet mere overskuelig og nem at
betjene.
Appen på din telefon vil blive opdateret via app-store, men hvis du
ikke har automatisk opdatering
slået til, skal du huske at kontrollere om der er en ny version til
rådighed og så opdatere.
Vær opmærksom på, at du skal
genindtaste dit brugernavn (e-mail) og password til KEEP
SAILING når du logger ind på den nye app første gang.
Hvis du oplever problemer i den sammenhæng, så husk at
du kan få hjælp ved at skrive til support@keepsailing.net

Et indbygget hjælpesystem på websitet, giver
dig nu en grundig forklaring på de forskellige
funktioner, og hvordan
de anvendes.
Du åbner hjælpen ved at
klikke på ikonet med
spørgsmålstegnet øverst
til højre på de fleste
sider.
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VERSION 2 - FORSIDEN
Et helt nyt syn møder dig nu når
du logger på
www.keepsailing.net

Herunder giver vi dig et overblik over de forskellige elementer, som forsiden indeholder.
Knapper og menuer er nu også i højere grad optimeret til
brug på en Tablet-computer som f.eks. en iPad.

I samme øjeblik du besøger din logbog på vores
website, vil du nu have overblik over dine bådvenner og deres aktiviteter uden at du skal klikke yderligere rundt. Den nye forside kombinerer nemlig vennedata med de menupunkter du
skal bruge for at navigere til de forskellige funktioner.

Nyheder fra
KEEP SAILING

Indikator der viser
hvornår kortet
opdateres igen

Liste over dine bådvenners seneste aktiviteter. Du kan klikke
på ”boblen” for at skrive en
kommentar til aktiviteten.
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Kort med alle dine bådvenner. Både der sejler, er
grønne og er forsynet med
oplysninger om kurs og fart

Knapper til at vælge korttype og zoome med.

Adgang til din
egen logbog

Liste over dine bådvenner, klik for at
besøge deres logbog
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VERSION 2
APPENS FORSIDE
Den nye app har endnu flere funktioner, men er nemmere at bruge.
Herunder kan du se hvordan du finder de rette områder i den nye app
Klik på det store blå felt for
at starte trackingen af ruten.
Når tracking er i gang, kan du
følge med og stoppe igen.

Et klik på Foto feltet, giver dig
mulighed for at tage et billede og få det lagt i logbogen
der hvor du tog det.

Her kan du se om din rutebuffer indeholder data og
du kan nu også bladre i
eventuelle billeder

Her er der adgang til mange ekstra funktioner, f.eks.
sejlervejr, venneradar og
meget mere.

Her angiver du dit brugernavn (e-mail) og
password til KEEP SAILING samt indstiller
om appen skal sende data direkte, eller
blot gemme dem på telefonen.
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Når du stopper dagens
tracking i den nye app, får
du vist et kort med din rute,
sammen med oplysninger
om distancen, gennemsnitsfart og tid.
Du kan også gennemse dagens billeder og du kan udgive turen på din Facebook
væg, så dine venner kan se
din sejltur.

VERSION 2 - LOGBOGEN
Din personlige logbog er også blevet moderniseret og du får her en oversigt
over betjeningen.

Vælg her mellem datoer i
logbogen, eller sejlture du
eventuelt har oprettet.

Separat kompas og
vind-instrument

Liste med billeder du har taget
på turen

Import af rutepunkter
fra GPX til logbogen.
Afspilning af turen.
Husk også at du kan bruge
”slideren” lige ovenover til at
spole til et bestemt sted.
Adgang til oprettelse, redigering og udskrift af sejlture
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Adgang til indstillinger af korttypen, visning af billeder m.m.

KLUBNYT
Der er også sket lidt i klubberne
KEEP SAILING Klubberne har også fået lidt nye
funktioner til den nye sæson.
For de der bruger klubberne til arrangementer
(f.eks. Aftenkapsejladser), så sejladsen kan følges både undervejs og bagefter, er der nu mulighed for at udlægge mærker/bøjer i klubben,
som så vises på kortet.
Der er også kommet en knap, hvormed man
som klubmedlem kan tilmelde sig alle kommende arrangementer på én gang.
Hver klub har også fået sin egen klubradar, som
giver mulighed for at se medlemmerne positioner, men naturligvis kun hvis man som medlem
af en klub giver lov til det.
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Som administrator af en klub, kan du nu selv udlægge og redigere bøjer, som kan vises på kortet når arrangementer vises.
Gå ind på din klub, hvor du under ”Arrangementer” finder knappen ”Rediger bøjer”.

DEL OG VIND
Vi fejrer foråret og sæsonstarten med en frisk forårskonkurrence med lækre præmier. Kom i gang fra starten og
læg dig i vinderposition.
Når du deler en tur fra din egen logbog til Facebook (egen væg, eller til en gruppe), kan du deltage i lodtrækningen om i alt 4 gavekort, til Resen Sails og Ryding
Maritime.
For at få et lod med i trækningen, skal du dele noget fra din logbog som et opslag
på Facebook, og derefter sende os en e-mail med dokumentation for delingen. Du
kan godt lave flere opslag og dermed få flere lodder, dog skal der laves én e-mail
til os pr. opslag, og du kan maksimalt få 10 lodder. Du kan læse til højre, hvordan du dokumenterer opslaget og hvilken e-mail adresse du skal
anvende.

Du får et lod i konkurrencen (max 10) hver gang du deler en sejltur fra KEEP SAILING på Facebook, enten på din egen væg, eller i en Facebook-gruppe.
Du skal sende linket til opslaget i en e-mail til vind@keepsailing.net
I e-mailen skal du angive linket til opslaget (eller et skærmdump). Linket til opslaget finder du i
selve opslaget, der hvor tidspunktet for opslaget står. Det kan du højreklikke på og dermed kopiere linket. I mailen skal du også angive dit keepsailing bruger-id (e-mail) samt navn og adresse så
præmien kan fremsendes. Sidste frist for deltagelse er den 26. maj klokken 23.59

Regler og betingelser (Det med småt)
Konkurrencen løber fra den 1. april 2015 til og med den 26. maj 2015, hvorefter præmierne udtrækkes ved lodtrækning blandt de indkomne og godkendte emails med links til Facebook-opslag. Det er kun opslag der er foretaget i præmieperioden der tæller med. Uanset antallet af opslag og indsendt dokumentation, kan hver deltager maksimalt opnå 10 lodder. Der må kun laves Facebook-opslag til ture fra deltagerens egen logbog og ikke andres. Præmierne udleveres
direkte til vinderne i form af gavekort, der ikke kan ombyttes til kontanter. Sammen med indsendte lodder, skal deltagerne angive deres navn og adresse for at
præmien kan uddeles. I modsat fald kan de ikke udtrækkes. Ejere og familiemedlemmer til ejere af KEEPSAILING.NET kan ikke deltage i konkurrencen.
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"Ships are the nearest thing
to dreams that hands have
ever made"
Robert N. Rose
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SOMMEREN 2015- SE DEN HER
Vi gør det igen, og giver her vores
bud på sommervejret 2015.
Sidste år og forrige år, bragte vi en forudsigelse af sommeren ved hjælp af en række vejrvarsler, kombineret med
vores omfattende database med vejrdata, hver time, døgnet rundt over hele landet. Vi ramte plet sidste og forrige
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 2014.
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. Der
viser sig at være store variationer hen over landet og døgnet. Med en maks. temperatur på 6, en minimumstemperatur på –7 og et snit på 2,45 grader, giver en stilling på 1-0
til den gode sommer.
”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 her tale om en kold nat med ned til –5 grader og op
til 6 graders varme om dagen. Der var kun en enkelt observation i døgnet med regn. De fleste observationer i dagtimerne var skyfrit og skyet, og først sent på eftermiddagen
var der nogle få observationer med tåge.
Dermed bliver det 2-0 til den gode sommer.

Det vil sige, at i omegnen af 2 procent, af alle observationer, var en afart af tåge og dis.
Sidste år var det hele 9 procent, og det indikerer dermed
en bedre sommer end i 2014, som jo ellers var en af de
bedste nogen sinde.
Det giver dermed endnu et stort point til den gode sommer, og med den slutstilling på 3-1 er der lagt op til en rigtig fin sommer i 2015.

”Den vindretning det blæser i dag (2. marts), vil temmelig
sikkert holde det kommende kvartal.”
Den 2. marts 2015, var over det meste af landet præget af
kraftig vestlig vind, nogle steder over kulingstyrke. Ikke
meget forår og sommer over det. Stillingen er nu 2-1.
”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 11.746 observationer i marts måned over dansk territorium. Af dem var sølle
233 observationer tåge eller dis.
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Vi konkluderer at vi får en sommer i 2015 over gennemsnittet, og vi
spår at specielt perioden efter Skt. Hans bliver rigtig god.
Der bliver dermed masser af chancer for at nyde de dejlige sommeraftener, og husk at du hørte det først hos KEEP SAILING.

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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