
Brugervejledning FISKEKORT.DK 

 

1. Når du kommer ind på WWW.FISKEKORT.DK er det billedet til venstre du skal koncentrere sig om. 

(Markeret med rødt)  

 

 

2. Som du kan se er der en masse fiskeoptegnelser der ligger overni hinnanden. For at komme tættere 

på  på de enkelte produkt, så kan du trykke på ” + ” tegnet i øverste venstre hjørne. Når du har 

trykket har trykket på ” + ” (plusset) vil du komme tætte på danmarkskortet. Hver gang du har 

trykket må du sørge for at det område du ønsker at se nærmere på står i midten af billedet inden 

du trykker på plusset.  

 

 
 

 

 



3. Når du så er kommet så tæt på det område du er interesseret i, kan du se at skiltene for produkter 

står hver for sig. Hvis du så som her f.eks. ønsker at se hvad der er under Dagkort – Skals å så 

trykker du på markeringen for DAGKORT  SKALS Å.  

 

 

4. Når du så har trykket på markeringen, får du en lille talebobel op der fortæller lidt nærmere om 

produktet.  

 
 

5. Hvis du vil gå videre til køb, så trykker du dig ned i bunden af taleboblen. .  (Du kan komme ned i 

bunden af taleboblen ved at trykke ”skyderen”  i bund).  

 
 

 



6. Derefter trykker du dig videre til det egentlige produktkøb ved at trykke på SE MERE OG KØB.  

 
 

7. Derefter kommer du ind til det egentlige købsvindue. Her er alle informationer om det enkelte 

produkt. (HUSK! Hvis du køber DAGKORT til en af åerne  Skals, Simested, Fiskbæk, Jordbro eller 

Karup Å har du altid fiskeret i de andre af Viborg Sportsfiskerforenings vandløb.) 

 

Nu kan du i venstre side af skærmen vælge om du skal købe et dagkort til en junior eller senior.  

Resten af de felter der skal udfyldes siger sig selv. Navn på Køber (Dvs ham der skal bruge kortet).  

Start dato (Her vælger du i kalenderen den dato du ønsker at købe dit dagkort til) 

 

 

 

8. Når du så har udfyldt alle felterne så er du klar til at købe. Det gør du ved at trykke på KØB  

              

 Derefter er felterne til udfyldelse, som på en andet køb over internettet. (Udfyldelse af kreditkort                    

oplysninger og acceptere de betingelser der er ved køb).  

 



Andre nyttige informationer:  
 

Der er et par ekstra funktionaliteter på det kort der ligger under den enkelte vare. På det nye kort 

der er kommet frem i det egentlig købsvindue , kan du nu se at der er markering med grønt. Det 

der er markeret med grønt er der hvor du må fiske.  Dvs. hvis der kun er en streg på fiskevandet, så 

har du fiskeret på begge sider af vandløbet. Hvis der er optegnelse på hver siderne af åen så er det 

fordi at fiskeretten kun er der hvor den grønne linje er markeret.  Her kan du så igen på kortet 

zoome ind ved at trykke på ” + ” (plusset) igen.   

Prøv at gå meget tæt på åen. Når du så er kommet rigtig tæt på åen. Prøv så at trykke på SATELLIT 

mærket. Så vil du se et luftfoto af det område du har zoomet meget tæt på.  Hvis du ønsker at gå 

tilbage til kort trykker du på KORT ikonet igen og du er tilbage.  

 

 
      

9. Nu kan du altså se, hvordan åen du ønsker at fiske i, ser ud rigtig tæt på. En anden funktionalitet 

kan f.eks. være at du ønsker at se, hvordan ser der egentlig ud den parkeringsplads du kan se der er 

tæt på Løgstørvej. Hvis Google Maps understøtter kortet med billeder, så kan du trække den gule 

mand (markeret lige over plusset) ned mod P-skilet og slippe, 

  

 



10. Så vil du kunne se de billeder Google understøtter området med. Dette hedder street view. Nu kan 

du så trække rund på kortet med din mus og se som her hvordan Parkeringspladsen ser ud som er 

på kortet.  

               

11. Hvis du anvender street view så kan du komme tilbage til kortet igen ved at trykke ” X ” (Krydset = 

Close Window) in toppen af street view formatet.  

              

                

Held og lykke med den nye Fiskekort portal. 

 

 

 

 

 

 


