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Båtregisteret i BSSK er en oversikt over medlemmenes båter og data her er en obligatorisk del 

av de data BSSK krever for å registrere medlemskap i klubben. 

 

Hensikten med båtregisteret er å ha en fin oversikt over de båtene i klubben samt at dette er 

nødvendig informasjon for å drive områdene havn og seilas. 

 

 

 

  



 

 
Side 2 

 

Båtregisteret finnes på www.bssk.no under meny Båtene  

Direkte link er: http://bssk.no/Båtene.php 

 

For endringer i båtregisteret er det to brukere med passord: 

Bruker: bssk-admin 
Passord: bssk123 
 
Bruker: bssk-medlem 
Passord: B55K 

 

 

Bruk: 

Gå til www.bssk.no 

Klikk på "Båtene" i menyen. 

Klikk på et båtnavn eller bilde for detaljinformasjon om en båt  

Klikk på et skipper navn for detaljinformasjon om et medlem 

 

Endringer: 

Endringer i båtregisteret gjøres vi knappen  

 

NB. Bilder som legges inn bør han en bredde på 12 cm og høyde på 24 cm (max)  

http://www.bssk.no/
http://bssk.no/Båtene.php


 

 
Side 3 

 

Endringer: 

Endinger som kan gjøres er: 

1. Legge til ny båt eller nytt medlem 

2. Endre data om båt eller medlem 

3. Slette båt eller medlem 

Nederst på siden er det en knapp  for å gjøre endringer, dette krever pålogging 

som bssk-admin. Mangler man data for et felt kan det stå tomt. 

 

1. Legge til ny båt eller nytt medlem 

Registrering av medlem og båt gjøres hver for seg, velg fra knappen hva du vil registrere. 

 

Nå begge deler er registrert har skjemaet for innlegging og redigering av båt har en liste med 
medlemmer på høyre side. Sett hake ved de medlemmene som skal være tilknyttet båten. 
På samme måte er det en båtliste til høyre ved redigering av medlemmer. 
 

Bruk knapp på bunnen av skjemaet for å lagre data. 
 

 

2. Endre data om båt eller medlem 

Klikk fram til detaljinfo for båt eller medlem. I overskriften "Båt" og "Medlem" er det ikoner for 
redigering. 

 
 

Bruk knappen  nederst på siden når endringene er gjort. Lukkes siden uten å trykke 

send, gjøres ingen endringer. 

 

3. Slette båt eller medlem 

Ved redigering av båt/medlem er det søppelbøtte-ikon i "Båt"- og "Medlem"-overskriftene.  

   og     
 
Disse knappene brukes for å slette enten båt eller medlem. 


