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Internett 
 

Webhotell 

Yrjar Heimbygdslag hadde fram til 2008 web-sider liggende på serveren hos 

Kulturnett.no. Mengde lagret på serveren deres oversteg en gitt grense og eget 

domene ble kjøpt hos Domeneshop AS, 17. mars 2008 og kontoen må 

forskuddsbetales. 

Tjenesten med web-hotell til kulturinstitusjoner hos kulturnett.no ble dessuten 

avsluttet 19. juli 2010.  

 

Nytt webhotell, 17. mars 2008 
Brevet nedenfor var det vi fikk fra Domeneshop AS, da vi åpnet konto hos dem. 

Vi utvidet hotellet til 10 GB 28.10.2011, til stort abonnement, Stort abonnement ble 

senere av Domene shop økt til 100 GB. 

 

«Vi har registrert din bestilling på følgende domener, med forventet behandlingstid som 

angitt: 

yrjarheimbygdslag.no: 1-2 virkedager etter at egenerklæringen er mottatt (se under). 

 

Egenerklæringen må undertegnes av Ivar Hopen og sendes på fax til (+47) 2294 3334. 

Du kan også sende egenerklæringen som brevpost eller scanne den inn med minst 150 

dpi i PNG, PDF, TIFF, JPEG eller GIF filformat og sende den til oss som et epost-

vedlegg. Domenesøknaden vil ikke bli behandlet før vi har mottatt egenerklæringen. 

 

Egenerklæring for yrjarheimbygdslag.no: 

http://www.domeneshop.no/statement.cgi?domain=yrjarheimbygdslag.no&order=14034

9 

 

For å se status på dine domenesøknader, samt administrere dine registrerte domener, 

logg inn på: 

 

Adresse: http://www.domeneshop.no/login.cgi 

Brukernavn: ivar.hopen@gmail.com.» 

Senere omgjort til al-hopen@online.no. 

Passord: Passord skiftes en gang i året og beholdes av Webmaster. IH. 

  

- - - o - - - 

 

 

Egenerklæring ble underskrevet samme dag og sent som vedlegg til epost. 

 

 

- - - o - - - 

 

Her er brukernavn og passord til ditt webhotell www.yrjarheimbygdslag.no:  

 

FTP-server: ftp.domeneshop.no  
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«Brukernavn: yrjarheimbygdsla  

Passord: Passord skiftes en gang i året og beholdes av Webmaster. IH. 

Katalog: /www  

 

Besøksstatistikk for webhotellet oppdateres daglig, og er tilgjengelig på:  

 

http://www.yrjarheimbygdslag.no/stat/  

 

For å administrere DNS, epost og www-forwarding i tilknytning til domenet 

www.yrjarheimbygdslag.no, logg inn på www.domeneshop.no. Merk at 

brukernavn og passord på www.domeneshop.no ikke er de samme som for FTP 

(velg eventuelt "Glemt passord").  

 

OBS! Det kan av og til ta opptil 48 timer før dine nye websider er synlige alle 

steder på Internett. Inntil videre kan du bruke følgende midlertidige adresse:  

 

http://bellagio.domeneshop.no/www.yrjarheimbygdslag.no/  

 

Dersom du ønsker FrontPage Server Extensions og/eller MySQL aktivert 

(gratis), kan du gjøre dette når du er logget inn på www.domeneshop.no med ditt 

brukernavn og passord.  

 

For teknisk support og for mer informasjon om hvordan du best kan utnytte 

mulighetene med ditt webhotell, se:  

 

http://www.domeneshop.no/faq.cgi?section=6  

 

 

Med vennlig hilsen  

 

kundeservice@domeneshop.no» 

 

 

Webmaster er kontaktledd mot Domeneshop. 

 

 

E-post 

Domeneshop AB 
Vår konto gir tilgang til 200 e-postkontoer. 

 

post@yrjarheimbygdslag.no   Hovedadressen til Yrjar Heimbygdslag 
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