
på vores hjemmeside virker en opdatering/ refresh ikke altid for sider, der linkes til fra forsiden. 

problemet opstår i første omgang, fordi din browser lægger en kopi af de sider, som du besøger, på 
harddisken, og når du så igen går ind på en side, du tidligere har besøgt, henter browseren blot 
kopien fra harddisken uden at gå på nettet og downloade siden. 
   i anden omgang opstår problemet, fordi vores hjemmeside bruger frames/ rammer, og hvis den 
side, du ser på skærmen, kodemæssigt ligger i et underniveau, virker en opdatering ikke altid. 

de følgende anvisninger gælder for windows. 

du kan opdatere 
1)   ved at trykke på F5/ CTRL+F5, 
2)   ved at markere adresselinien (adressen/ bogstaverne får farve) og så trykke på ENTER, 
3)   i internet explorer ved at trykke på firkanten foroven med de to små grønne pile og 
4)   i chrome ved at trykke på den sorte cirkulære pil foroven. 

der er flere måder at løse problemet på.|   du kan 
A) prøve at åbne siden med en anden browser, der ikke har lagt siden i sin cache, 
B) fjerne den gamle kopi på harddisken eller 
C) få den viste side til at ligge i øverste niveau. 

B)   fjerne den gamle kopi. 
i internet explorer og i chrome får du en oversigt over browserdata ved at trykke på 
CTRL+SHIFT+DEL.|   i den fremkomne boks skal du så slette 'midlertidige internetfiler og 
webstedsfiler' (IE) / 'cached images and files' (chrome). 
OBS !!! vær opmærksom på, at du med denne metode kan miste visse hjælpedata, som du normalt 
bruger.|   hvis du fx besøger en blog, hvor du kan se, hvilke indlæg du tidligere har læst, vil disse 
oplysninger gå tabt, og jeg anbefaler dig derfor at bruge den næste metode. 
 
C)   få siden til at ligge øverst. 
1)   for knappen 'Junior Master Class' ude til venstre: 
højreklikke på knappen 'Junior Master Class' og vælg enten 'åbn i ny fane' eller 'åbn i nyt vindue'. 
skift til den nye visning og opdater siden. 
2)   for links til 'indbydelser' (og 'nyheder') kender jeg kun chrome: 
på forsiden (http://www.chesshouse.dk/) trykker du CTRL+U, 
på den nye side med koder vælges i linie 14 "navigate.htm", 
på den nye side (http://www.chesshouse.dk/indexindbydelser.htm) skal 'indbydelser' først åbnes, 
hvorefter du igen skal trykke CTRL+U, 
på den nye side med koder vælges i linie 15 "indbydelser.htm" og 
nu kan den nye side med den gamle tekst opdateres på vanlig vis, så den nye tekst kan læses. 
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