
       Hjælp til godkendelse af mails fra Holbæk tennis og padel klub. 

 

Hvis du ikke modtager mails fra klubben kan det skyldes, at din udbyders spamfilter ”tror”, at når der er 

tale om en mail, som den kan se udsendes til ca. 600 adresser samtidig, så må det være noget spam… 

Hvordan undgår du så at vores mails strander i serverens spamfilter? 

 

Først og fremmest: Check egen ”spammappe”, ”uønsket mail” eller hvad det lige kaldes i pgl. mailprogram. 

Det KUNNE jo være, at vores mails ender dér. 

Hvis der IKKE findes noget dér, så er det sandsynligt, at mailen bliver stoppet af din udbyders antispam 

filter. 

Her følger en vejledning til, hvordan man i så tilfælde finder de blokerede mails, og hvordan man 

godkender dem fremadrettet (”whitelisting”). 

Eksemplet er med udgangspunkt i min mailudbyder ”Unoeuro” – som tidligere hed Surftown. Har du en 

anden udbyder kan det naturligvis se lidt anderledes ud – men princippet burde være det samme. Ellers kan 

man jo også kontakte supporten for pgl. mailudbyder og få vejledning. 

Men sådan gør man i Unoeuro: 

1. Gå ind på Unoeuros hjemmeside og find frem til kontrolpanelet. Log ind med kontonavn og 

adgangskode. Disse oplysninger burde du have fået da du blev oprettet. Ellers tryk på ”Glemt dine 

oplysninger”. 

 



2. Inde i kontrolpanelet skal du i venstre side vælge ”E-mail”. 

 

3. Du ser nu en oversigt over de emails, du har oprettet hos udbyderen.  

Klik på Antispam knappen for den mailadresse, det handler om.

 

4. Så er du på Antispam & Antivirus siden for pgl. konto. 

Du kan her til- og fravælge om du overhovedet ønsker at have dette ekstra spamfilter på din konto ved 

hjælp af Ja og Nej knapperne. Hvis du vælger Nej til spamfilter, så får du alle mails – også alle typer spam, 

så det frarådes trods alt. 

Men eller er næste skridt at vælge ”Opret ny filtreringsregel” nederst på siden. 



 

5. Så fremkommer en formular, hvor du skal udfylde afsender – skriv: @holbaektennis.dk, derefter 

flueben (prik) i ”Godkend mail fra afsender” og endelig klik ”Tilføj ny regel”. 

Så har du fortalt systemet, at alle mails, der slutter på @holbaektennis.dk er godkendt, og skal altså IKKE 

stoppes på serveren, men videresendes til dit mailprogram. 

 

 



6. Hvis der ligger mails i karantæne, som ikke er blevet videresendt til dig, vil det kunne ses som 

nedenfor på samme side. 

Her skal du klikke på ”frigiv” knappen for at få dem videresendt til din indbakke. Vær opmærksom på, at 

hvis din indbakke er sorteret i datoorden, vil disse mails ligge et stykke nede, afhængig af hvor gamle de er. 

 

 

Og husk så at checke dit eget spamfilter, hvis de ikke er dukket op endnu. Opsætning af spamfilters 

tolerance er forskellig fra software til software. Flere programmer benytter i dag en form for kunstig 

intelligens til at ”lære”, hvad du accepterer og hvad ikke, og sorterer derefter. Jo flere mails du selv 

anmelder som værende spam (via en ”spam” knap i din software), jo bedre bliver programmet til selv at 

identificere disse fremadrettet. 

Den del må du selv sørge for. Men ovenstående instruktion sikrer bare, at vores mails ikke strander hos 

serveren, men bliver videresendt til den påtænkte modtager – dig. 

Spørgsmål? Kontakt din udbyder eller undertegnede. 

mvh 

Preben Sørensen, kasserer/medlemsadministrator 

Holbæk Tennis & Padel klub 

tlf. 4252 1612 

bogholder@holbaektennis.dk 


