
Hei alle sammen 

 

Her kommer en liten oppsummering av tilbakemeldinger etter møte med Easyweb på mandag. 

Det viktigste av alt!! 

Vi må huske at den nye hjemmesiden har responsivt design. Den skal være lettlest på PC, nettbrett 

og mobil. Undersøkelser viser at i gjennomsnitt har hjemmesider ca. 60% av sine treff via mobil.  

Det er mye vi kan gjøre for at det skal bli best mulig. 

1. De fleste mobilbrukere har begrenset datamengde. Det betyr at hjemmesiden vår ikke bør bli 

for «tung». Å laste opp for store bilder eller dokumenter vil bety at brukeren «bruker opp» 

datatrafikken sin på vår hjemmeside i tillegg til at siden blir treg 

Bildene må «lagres for web» Se en fin intro video her: 

http://support.unimicro.no/kundestotte/nettbutikk/uni-webportal/hvordan-beskjaere-

endre-storrelse-og-lagre-bilde-for-web  

2. I nyheter kan ikke tekst flyte rundt bilde. Da blir det vanskelig når man skal lese nyheten på 

mobil. Vi har mulighet til å redigere bildet i nyheten (og også på «sider»). Legg inn bilde, klikk 

på bildet, velg blyantsymbolet og du får tre valg, miniatyrbilde, medium eller full størrelse. 

Bruk størrelsen som passer deg best. 

 
3. Tabeller er problematisk i responsivt design og må unngås så godt som mulig 

4. PDF er må ikke bli for store. Det finnes komprimeringsprogrammer. 

5. Video: Den beste løsningen her er å laste opp video på YouTube og sette inn link på side eller 

nyhet 

Nå tar jeg innspillene punktvis: 

Innlegg på avdelingssidene og hovedsiden: Blå skrift er svar fra EasyWeb, rød skrift er 

kommentarer fra meg 

 Forandre ordet innlegg til nyheter -> Gjort på alle sider 

http://support.unimicro.no/kundestotte/nettbutikk/uni-webportal/hvordan-beskjaere-endre-storrelse-og-lagre-bilde-for-web
http://support.unimicro.no/kundestotte/nettbutikk/uni-webportal/hvordan-beskjaere-endre-storrelse-og-lagre-bilde-for-web


 Det lille bildet som vises under nyheter vil vi ikke ha på topp når vi åpner nyheten -> 

Skal fikse dette  

 Nyheten kommer under klubbnytt men ikke under nyheter i menyen -> Alt som er 

tagget som ”Nyheter” kommer nå opp under ”Nyheter” på alle sider.  

 Skriften på nyheter er for liten -> Skal som avtalt øke denne til 16 px 

 For stor avsnittavstand -> Skal som avtalt redusere denne.  

 Hvitt felt under nyheter som kan være mindre -> Skal som avtalt redusere dette 

 Utløpsdato på artikler -> Dette er mulig – men det er ikke standard og må følgelig 

bygges av oss. Dette er litt mer avansert en man skulle tro, og vil nok ta rundt 

10timer ekstra. Dette blir vi isåfall nødt til å fakturere for (timepris 850,-):  

Dette vil ikke bli gjort i første omgang! 

 På mobil blir det store mellomrom mellom nyhetene -> Dette blir løst ved å redusere 

feltet over 

 Når du skalerer skjermen/vindu blir toppbildet kuttet -> Jeg skal se om jeg finner en 

løsning på dette  

 

 

 Aktiviteter. 

 Her er det mye feil -> Her har det blitt rettet en god del nå, og jeg tror det skal fungere 

ganske bra. Har ikke fått sett på skjuling av inaktive felter eller Google-maps enda, skal gjøre 

dette også.  

 Beklager men avdelingene vil at kalenderne ikke er koblet. Alle avdelingene vil ha egen. -> 

Dette løser vi ved å gjøre som du foreslo – vise standard fra Hovedside, men med mulighet til 

å finne andre. Skal undersøke hvordan vi får til dette mtp at vi allerede har jobbet en hel del 

for å få det til sånn som det er nå.  

 Vi har aktiviteter som løper over flere måneder, hvordan gjør vi det? -> Ikke hatt tid til å 

tenke så mye på dette enda heller, skal se på det og si ifra  

 Et forslag her er at vi får et tekstfelt ved siden av kalenderen hvor vi kan skrive om bevegelige 

prøver og linke til påmeldingsskjema. Vi ser videre på det. 

 Vil ha faste kategorier som kun administrator kan endre. -> Dette løste vi i møtet 

Det blir vanskelig 

 Kalenderen for jakt og hovedsiden kan være koblet. -> Dette løste vi i møtet, blir i orden 

 Farger for forskjellige aktiviteter: er ikke diskutert enda. 

 

 Oppdretterliste: 

 Må ha et felt på toppen som heter kennelnavn -> Dette løser jeg. 

 

 Mediabibliokek. PDF er blir for store, maks 1 mb? Kan de legges en annen plass -> Dette løste 

vi i møtet  

 Du har kategorier bilder, lyd, video, kan man her også ha dokumenter -> Dette løste vi i 

møtet  

 Video, er det her også maks 1 mb? -> Dette løste vi i møtet  



 Felt for fotograf ved bildene -> Ikke funnet noen god løsning på dette foreløpig (for 

fremhevet bilde – de andre løste vi), annet enn mitt forslag om å skrive det i ingressen.. Skal 

fortsette å tenke på det.  

For bilder i nyheter og på sider kan vi skrive fotograf i «bildetekst» når du åpner bildet i 

Media -> Bibliotek. 

 Facebook velger bilde fra nyheten når vi linker (vi må snakke om Facebook) -> Sender du over 

Facebook til alle lokalsidene?  

  

Annonser. 

 Skalering? -> Dette løste vi i møtet 

Vi må bruke banner-annonser , se avd Nordland 

 

Bredden på annonsen er 1250 piksler. Ideell høyde er 100 piksler men her kan dere prøve 

dere fram litt. 

 

Skjemaer.:  

 

 Bruk til påmelding til prøver og kurs 

 Kan vi lage flere standard skjemaer som alle avdelingene kan bruke på aktivitetskalenderen 

sin  -> Jeg skal undersøke muligheten for flere skjemaer til påmelding. Kan vi eventuelt skrive 

under mer informasjon: ”Du melder deg på HER” og linke til en landingsside der man fyller ut 

et skjema? 

Det tror jeg kan være en bra løsning 

 

 «Bli medlem»  kommer ikke opp på alle sider -> Dette skal jeg få lagt inn i topp slik som vi 

snakket om 



 

Avdelingssidene: 

 Hendelser skal hete aktiviteter -> Fikset 

 

Jakt: 

 Dommere byttes ut med sentral jaktkomite i hamburgermenyen . Komite skal være lik det jeg 

har på hovedsiden -> Dette løser vi, men blir en liten ekstragreie på cirka 1 time dersom dere 

ønsker det.  

Det skal jeg bestille 

 Når du trykker på logo kommer du «hjem» til førstesiden på jaktsiden -> Dette skal jeg fikse  

 Link til jakt på startsiden – Dette løste vi i møtet. 

Linken kommer når du trykker på avdelinger. Kanskje ikke optimalt men blir slik foreløpig 

 Hvordan legger man til flere punkter i hamburgermenyen? – Dette løste vi i møtet. 

Det ordner jeg som administrator. Jakt må derfor kontakte meg 

 

 Skal hete «Styret og komiteer» Blidet for langt –> Det blir for langt og ødelegger litt.. ”Styret 

og Komité” er det et alternativ? (Jeg vet det er flere komiteer, men prøver å finne et 

komprimiss her). 

Jeg er litt usikker enda på hvordan jeg skal løse dette 

 Endring på overskrifter på rasesidene og avdelingene -> Done  

 Nordland mangler i feltet nederst på siden -> Done 

 Der står det også fortsatt Kongsberg i stedet for Kongsvinger og omegn (omegn skal alltid 

være med liten bokstav) -> Done 

 

 Midt Hedmark  har mistet symbolet over «Dokumenter» -> Done 

 

 Menyknapper virker ikke når telefonen ligger og man er i redigeringsmodus -> Dette fungerer 

fint på min iPhone..  

 

 Innlegg: Stikkord, hvordan best bruke de? Hva skal stå her. –> Dette løste vi i møtet. 

 Stikkord er søkeord, disse bør være relevante søkeord for folk som leter etter artikkel 

 Hva tenker vi er logiske kategorier. Må vi ha kategorier? –> Dette løste vi i møtet. 

Vi har ikke kategorier. Alt legges inn som kategori «nyheter» Vær flink med stikkord så finner 

brukeren fram. Er det en artikkel om jakt, bruk stikkord jakt osv… 

 

 Norsk Retrieverklubb med rød skrift kan fjernes i toppbildet –> Dette løste vi i møtet. 

Vi beholder det foreløpig 



 Vil ha Instagram –> Dette løste vi i møtet. 

Instagram er ikke noe problem. Vi må vente litt med det. Jeg vil ha hjemmesiden opp og gå 

og i bruk en stund først. Vi må også finne en fornuftig plass å legge det. 

 

 Raseråd ,  

 Fjerne» hanhundliste» og ha nyheter (som innleggsside»  og» helse» som en side lik «om 

rasen» –> Done 

 

 Skrivefeil: -> Dette skal være rettet all over   

 

Raserådsidene skal hete: Flatcoated retriever, Chesapeake bay retriever, Labrador retriever, Golden 

retriever, Nova scotia duck tolling retriever, Curlycoated retriever 

Avdelingssidene skal hete: 

 Agder 

 Bergen og omegn 

 Fosen 

 Gjøvik-Lillehammer 

 Kongsvinger og omegn 

 Midt-Hedmark  

 Nord-Trøndelag 

 Oslo og omegn 

 Ringerike og omegn 

 Rogaland 

 Sogn & Fjordane  

 Sunnmøre  

 Telemark 

 Tromsø og omegn 

 Trondheim og omegn 

 Vadsø og omegn 

 Vest-Finnmark 

 Vestfold 

 Østfold 

  

  

  

 

 


