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NY VERSION PÅ GADEN
Den nye version af KEEP SAILING appen er nu frigivet, og vi gennemgår de nye
muligheder og forbedringer

SEJLERFILM I DEN MØRKE TID
Vi giver dig en liste over lækre sejlerfilm på nettet, der kan give dig en saltvandsindsprøjtning i den mørke tid

STØT KEEP SAILING
Det er nu muligt at bidrage til KEEP SAILING, læs mere om hvordan
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OKTOBER
Sæsonen går på hæld, og i skrivende stund er
mange både allerede kommet på land.
Så er det jo godt at vi alle har de dejlige minder
fra sæsonen i vores KEEP SAILING logbog, og kan
genopleve dem i den mørke tid.
Som vi tidligere har meldt ud, har næste version
af appen været længere tid undervejs end vi
havde planlagt. Vi er derfor glade for at kunne
annoncere at den nye app er på gaden, og alle
brugere skulle gerne have modtaget opdateringen. Vi gennemgår i dette nummer forbedringerne, og nye features.
KEEP SAILING har altid været gratis at benytte,
og det er det fortsat. Men du har nu muligheden
for at støtte arbejdet, hvis du er glad og tilfreds
med appen og logbogen. Læs mere om hvordan
du gør i artiklen længere nede.
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APP VERSION 3
KLUBRADAR

Længe ventet, men nu er Version
3 af KEEP SAILING appen endelig
på gaden

Klubradaren i appen finder du, når du klikker på ”Mere”
på forsiden. I den nye version kan du nu slå radaren for
hver klub til og fra. Hvis du selv har slået din radar til for
en klub, kan du også klikke på klubben i listen, og se hvor
de andre medlemmer befinder sig lige nu.

Version 3 af KEEP SAILING appen er nu frigivet til
iPhone, Android og Windows Phone. I den nye
app er en række forbedringer, og en helt ny feature. Vi kalder den ”coming home”.
BEDRE GPS TRACKING
Kontinuerlig GPS tracking på en telefon er ikke
nogen enkel sag, og mange faktorer kan påvirke
resultatet. Det kan være andre apps der afvikles,
mængden af hukommelse til rådighed og ikke
mindst, om telefonens GPS antenne kan få tilstrækkeligt signal hele tiden. Der vil derfor opstå
situationer, hvor appen ikke længere modtager
positioner i tilstrækkelig kvalitet. I den nye version er håndteringen af dette forbedret og den
skulle derfor bedre kunne gå i gang, når signalet
igen bliver godt.
ANDROID
En del Android brugere, har desværre oplevet
en meget ringe billedkvalitet i den tidligere version af appen. Dette er forbedret, og nogle vil
opleve en voldsom forbedring af kvaliteten.

KOMME-HJEM FUNKTION
Mange har sikkert oplevet, at man har glemt at slukke for
trackingen når man kommer hjem fra sejlturen.
Med den nye app, kan du få den til automatisk at stoppe,
når du kommer ind på din plads i hjemhavnen. For at aktivere det, skal du under ”Indstillinger” slå ”Stop tracking
ved hjem” til. Før du kan slå den til, skal du dog lige først
markere din hjemmeposition. Det gør du ved at klikke på
”Sæt hjemme”, og derefter vente på at appen finder den
helt præcise position. Det kan tage lidt tid, og du skal vente til knappen ”Gem position” bliver aktiv.

For alle brugere, er det nu muligt at tilføje billeder fra galleriet og ikke kun med kameraet.
Du skal have Android version 4.1 eller senere på
din telefon til denne version af appen.
iPhone
På iOS versionen har der været problemer med
at afvikle appen, hvis sproget var indstillet til
noget andet end dansk. Dette er nu også løst.
Bemærk at den nye app, kræver minimum version 9 af iOS på din iPhone.
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Du skal naturligvis være i båden på din hjemplads for at
gøre dette.

STØT KEEP SAILING
Nu kan du være med til at støtte
KEEP SAILING og den fortsatte
udvikling
Siden starten i 2012, har det været gratis at benytte KEEP SAILING, og det er det også fortsat.
Vi må dog erkende, at på trods af at vi med flere
tusinde medlemmer og hundredtusinder af sidevisninger af logbogen, ikke kan dække omkostningerne med annoncer. Den danske sejlbranche er lidt speciel, og domineret af få store spillere.
Vi mener heller ikke at generelle annoncer bringer værdi og æstetik for Jer som brugere, og
derfor bliver det nu muligt for alle der er glade
og tilfredse med KEEP SAILING, at donere et beløb til projektet.
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SÅDAN GØR DU
På forsiden, og i din logbog, vil du i toppen af skærmen se
en rød bjælke med teksten ”Støt KEEP SAILING”.
Når du klikker på den, får du information om hvordan du
kan støtte. Du kan indsende penge via Swipp, eller ved en
bankoverførsel. Når du har støttet os, og vi har registreret
det, forsvinder bjælken i toppen af skærmen. Den forsvinder i 6 måneder for hver 50 kroner.
I teksten der kommer frem, kan du også se din donationskode, som er et 4-cifret tal. Det er meget vigtigt at du
angiver dette i besked-feltet, både ved Swipp– og bankoverførsler.
Swipp-nummeret er: 30 29 47 92
Bank-konto: 0815-3531052977

“Sailing a boat calls for quick action, a blending of
feeling with the wind and water as well as with the
very heart and soul of the boat itself.
Sailing teaches alertness and courage, and gives in
return a joyousness and peace that but few sports
afford.”
George Matthew Adams

6

SKØN VINTERUNDERHOLDNING
En lang vinter venter forude, men den kan forsødes med sejlerfilm, som kan nydes fra sofaen.
Vi bringer her nogle forslag til god vinterunderholdning.

JAGTEN PÅ BOBLER
En ret ny film, om en børshandler, der i 2008 får et helt nyt perspektiv på livet,
lægger sit gamle liv bag sig, og tager på hans livs sejltur.

HD SEJLADS PÅ MANGE PLANER
Annapolis har den flotteste dækning af deres klubsejladser vi har set. Professionelt
produceret og kommenteret. Udover over klub-serien finder du også reportager
fra andre sejlads, stadig i samme høje kvalitet

VOLVO OCEAN RACE - HISTORIEN
Med under et år til starten på næste udgave af Volvo Ocean Race, er det oplagt at
se denne skønne film om de første 40 års historie. Masser af billeder og fortællinger fra dengang sejladsen hed Whitbread Round The World, og rødvin var en
vigtig del af provianteringen.

SUPER YACHTS TÆT PÅ
Et sjældent indblik i konstruktionen og bygningen af en super yacht.
Discovery’s serie Super Yachts er et kik ind i en verden, der normalt er lukket land
for almindelige sejlere.
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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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