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Vejledning til foreningslogin 

 
 

Vi anbefaler, at der i hver forening er et enkelt medlem med adgang til foreningslogin, som har ansvar for 

at ajourføre alle oplysninger omkring foreningen. Alt fra navneændringer til tilmelding til junior/begynder. 

Der gives adgang til foreningslogin via sekretariatet. Det er op til foreningens formand at informere 

sekretariatet om hvem der skal have foreningslogin fra pågældende forening. 

 

Når medlemmet har fået adgang af sekretariatet logges der ind via denne hjemmeside: 

https://sekr.brevduen.dk/ 

Og følgende side vil åbne 
 

 

Tryk på log på – herefter åbner følgende side 

https://sekr.brevduen.dk/
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Her logges ind med medlemmets bruger til brevduen.dk og det online medlemsprogram – hvorefter man 

får adgang til foreningssiden 

 

 
Generelt om foreningen: 

 

 
 

Denne vil åbne på medlemmets forening. Her har pågældende medlem adgang til at ændrer generelle 

oplysninger omkring foreningen - så som navn, adresse og bankoplysninger. 
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Under kontakter vil medlemmet have mulighed for at ændre hvilke medlemmer, der besidder hvilke poster 

i foreningen. 

 

 
Ændring i medlemsoplysninger: 

 

Under fanen medlemmer – er det muligt at ændrer oplysninger på de enkelte medlemmer. Dette gøres ved 

at trykke på det lille dokument i højre side (vis oplysninger). 
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Under fanen generelt på det enkelte medlem, kan generelle oplysninger såsom adresse, tlf. nummer, email 

osv. Ændres. Her tildeles medlemmer også slagkode. 
 

 

Under fanen markeringer, kan det f.eks. ændres om et medlem ønsker at have sine data tilgængelige på 

internettet. 

Ingen ændringer fra foreningen træder i kraft, før det er godkendt fra sekretariatet 
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Indtastning af koordinater: 
 

Under fanen slag – findes et overblik over forenings slag – trykker man på det lille dokument til højre (vis 

oplysninger) kommer man ind på det enkelte slags oplysninger. 
 

Trykker man rediger på denne side – kan koordinater opdateres. 

Det er også her man kan markere om der er tale om junior eller begynder medlem. 

Ingen ændringer er gældende før de er godkendt af sekretariatet – som dobbelttjekker koordinat 

ændringer inden de godkendes. 
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Online ringliste: 

Trykkes der på knappen ”Foreninger” i nederste højre hjørne, kommer man til følgende side. 
 

 
Denne er et overblik over alle foreninger i De danske Brevdueforeninger. Her er det muligt at gå ind på de 

enkelte foreninger for at finde oplysninger på medlemmer, samt se ringseriefordelingen for hver enkelt 

forening. Dette fungerer som en online ringliste. Det er kun muligt at redigere i ens egen forening. 

Trykkes på ringserie under en hvilken som helst forening – er det muligt at skifte årstal nederst i venstre 

hjørne. 
 


