
Realisering af netmedlemskaber 

 

Netmedlemmer – tilmelding 

På websiden ”skak.dk” vælges menupunktet ”Tilmeld dig nu”, derefter svares ”nej” til spørgsmålet om man 

er medlem af unionen. Herefter indtastes navn, adresse m.m. på  formularsiden. 

 Formularsiden ændres med tilføjelse af tekst om at dette er en tilmelding som netmedlem – tekst 

udarbejdes. 

 Efter udfyldelse skal der gå en e-mail til kartotek@skak.dk (Bjørn L), og en bekræftelses e-mail til 

den person, der har registreret sig – disse 2 e-mails skal udvikles. Evt. betalingsinfo i e-mail!? 

 De indtastede oplysninger verificeres som muligt (manuel procedure) – helst inden for en 2-7 dage. 

 Hvis falsk identitet, så fjernes brugeren fra Skak.dk (max 2-7 dage). 

 Der sendes girokort (eller e-mail?), så det nye medlem kan betale (manuel procedure). 

 Efter betaling registreres det nye medlem i medlemskartoteket (manuel procedure). 

Derefter kan der spilles med det samme, inkl. rating og turneringer. 

 Eventuelt kan profilen begrænses indtil der er betalt!? (Kræver udvikling ifm. profiler). 

 Gratis prøveperiode på 14 eller 30 dage!? 

 Og der kan spilles indtil kontoen lukkes, hvilket vil ske ved næste månedsskifte, hvis der ikke er 

betalt. 

 

Det kan overvejes at lade enkeltmedlemmer håndtere på samme måde for at ensarte og forenkle 

administrationen? 

Månedlig synkronisering af medlemslister 

 Alle brugere, som ikke er registrerede medlemmer, fjernes fra Skak.dk ved hver måneds 

synkronisering. 

Engangsopgaver forud for etableringen af netmedlemskaber 

 Varsel (bedst min. 30 dage) på Skak.dk om at alle registrerede brugere, som ikke er medlem, fjernes 

fra Skak.dk pr. ”DATO” (fx 1. maj 2010)? Forslag fra Poul Jacobsen (3HK): 1. juli. 

 Kartoteket skal udvides med en ny medlemskategori ”netmedlem” – måske blot i form af en ny 

”klub”, hvis det er det enkleste!? 

 DSU-medlemmer, som ikke bruger deres oprindelige DSU-profil, men er oprettet på Skak.dk, skal 

”flyttes” (helst inkl. deres ratingtal). Det højeste ratingtal vælges (som en service for besværet). 
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