
Webredigering
TA G  D E T T E  M E D  I  D I N E  
O V E R V E J E L S E R



Fokuser altid på mobilen, når du opdaterer hjemmesiden

(Tal fra januar- september 2019)

Kun ca. 30 procent af brugerne 
benytter en storskærm



CTA-widget’en bliver ustyrlig med for meget tekst

Et ‘Call To Action’ skal være kort og præcist for at virke

👈



Tip til tjek af mobilvisning
Browserne kan lade som om, de er en mobil eller tavle

Sådan gør du i Chrome



Tip til tjek af mobilvisning (2)

Sådan gør du i Firefox



Udnyt kategorimuligheden på indlæg
Når du tilføjer en eller flere kategorier til dine indlæg, kan du linke til en oversigt over alle i samme kategori.
Og hver kategori kan tilføjes en beskrivende tekst.

Denne forside-widget linker til 
dvl.dk/category/sundhed

Kategoriens beskrivelse kan også 
indeholde links og formateret tekst.

https://dvl.dk/category/sundhed/


Tip

Brugerne eeeelsker jeres vandreture: Kan vi hjælpe yderligere med overblikket? Er turprogrammet 
langt, så henvis fx kun til denne måneds ture i en widget. Hvad med en widget til ture på maks. 10 km, 
en widget til ture over 10 km og/ en til denne måneds ture? = Flere veje til at komme med på tur.

Brug generelt galleri-funktionen til at vise flotte billeder i brødtekst, men prøv også at gøre det, når du 
blot vil vise ét flot billede.

Hvad er dit område kendt for vandremæssigt? Sørg for at have sider om de områder, så I tiltrækker 
opmærksomhed til afdelingen, når folk googler disse områder. Sådan gør de i Sønderjylland – søg fx på
Hegemosen.

https://dvl.dk/oplev-den-vekslende-natur-paa-skaaneleden/
https://dvl.dk/soenderjylland/category/Smukkest/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hegemosen


Fejleksempler

Ændr ALDRIG på en sides indstillinger!
Benyt Side m. højrestillet sidebar ✅

Med fuldbredde-sider lokker du ikke 
dine brugere til at se mere på sitet.

Brug udelukkende pdf’er til det, dine brugere 
skal kunne downloade – de dur ikke til andet.

https://dvl.dk/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/plaanlaegningsmoede-okt-19.pdf


Afdeling Fyn
Statistik
35 % Forsiden
31 % Vandreturene
27 % Om vandreturene (foto)

4 % Medlem
3 % Om os

Udnyt forsidens flotte brugertal – brug forsiden til alt, I vil have 
opmærksomhed på fx:
Vis vejen - bliv turleder! Link til særligt indlæg, ikke dette (infotung 
side)
Ny og nysgerrig? Gå denne vej – link fx til Medlem-
siden, men giv den en fynsk indgang.
(Og benyt både store og små widgets til at skabe opmærksomhed)

Pas på med for meget tekst i widgets
Færre ord = finere signal

Optimeres
Widget-link internt, når på Fyns site – brug eksternt link til eksternt 
stof (inklusiv onedrivebillederne)
Flot med fynsk rabatoverblik, men link også præcist til samlet oversigt.

Potentiale for at lade udvalgte billedersamlinger arbejde for, at 
nye finder vej til afdelingen via indlæg med omskrevet 
turannonce og galleri plus henvisning til resten. 
Det kigger vi på udvidet webkursus – se eksempel. 

https://dvl.dk/fyn/
https://dvl.dk/fyn/medlem/for-turledere/
https://dvl.dk/fyn/medlem/
https://dvl.dk/fyn/medlem/rabatordninger/
https://dvl.dk/billeder-sommerdage-i-rold-skov/


Kolding Afd.

Statistik
64 % Vandreturene
27 % Forsiden

2 % Om vandreturene, Vores område, Foto

Dejlige billeder – brug dem mere på sitet

Godt eksempel men tekst i selve indlægget savnes
Mindregodt eksempel – ingen tekst/ej indlæg/osv.

Henvend jer direkte til potentielle medlemmer på forsiden
a la: Ny og nysgerrig? Gå denne vej – link fx til Medlem-
siden, udbyg den.
Placer gerne landsforeningsindgange længere nede 
på forsiden (Bliv medlem, vandreferier, kurser)

Optimeringsforslag
Fjern eller udfyld Vores område
Tekst til Turleder-side

https://dvl.dk/kolding/
https://dvl.dk/kolding/lang-juletur-soendag-den-9-dec-2018-turleder-elise-madsen/
https://dvl.dk/kolding/vintertur-kolding-syd-20190124/
https://dvl.dk/kolding/medlem/
https://dvl.dk/kolding/vores-omraade/
https://dvl.dk/kolding/medlem/turleder/


Ringkøbing-Skjern Afd.
Statistik
29 % Vandreturene
22 % Forsiden
19 % 2018-indlæg
12 % Planlægningsmøde

8 % 2019-indlæg
5 % Om os

Henvend jer direkte til potentielle 
medlemmer på forsiden a la: 

Ny og nysgerrig? Gå denne vej med link til 
Medlem-siden, som gerne må have en mere 
lokalforankret tekst i toppen.

Dejlig udnyttelse af flotte billeder på forsiden 
og som topbillede på indlæg og sider!

Potentiale for at lade udvalgte billedersamlinger arbejde for, at nye finder vej 
til afdelingen via indlæg med omskrevet turannonce og galleri plus henvisning
til resten. Det kigger vi på udvidet webkursus – se eksempel. 

https://dvl.dk/ringkoebing-skjern/
https://dvl.dk/ringkoebing-skjern/medlem/
https://dvl.dk/billeder-sommerdage-i-rold-skov/


Viborg Afd.
Statistik
34 % Vandreturene
27 % Forsiden
23 % Om vandreturene
4 % 2019-indlæg
4 % Medlem
3 % Om os

Dejlig udnyttelse af flotte billeder 
overalt på sitet.
Teksterne tager brugerne virkelig 
godt i hånden.

Optimeringsforslag
Tydelig appel til nye på forsiden. Fx Ny og 
nysgerrig? Gå denne vej - med link til 
Medlem-siden
Sæt link ind i selve teksten på 
Vores område-siden

Potentiale: Lad udvalgte billedsamlinger 
arbejde for, at nye finder vej til afdeling 
via indlæg med omskrevet turannonce 
og galleri plus henvisning til resten. 
Det kigger vi på udvidet webkursus 
– se eksempel. 

https://dvl.dk/viborg/
https://dvl.dk/viborg/medlem/
https://dvl.dk/viborg/vores-omraade/
https://dvl.dk/billeder-sommerdage-i-rold-skov/


Aarhus Afd.
Statistik
57 % Vandreturene
22 % Forsiden
6 % Medlem
5 % Om os
4 % 2018-indlæg

Pas på med for meget tekst i widgets
Færre ord = finere signal

Dejlig brug af billeder på forsiden
Supergod oversigt Om vandreturene 

Brug ej pdf’er
Sider og indlæg er ‘responsive’ =  
kan læses på alle skærmstørrelser.
Hvad vigtigere er: De arbejder for 
flere brugere på Google (SEO) 
Brug kun pdf’er, når brugerne skal 
kunne downloade materiale. 

Optimeringsforslag
Tydelig appel til nye på forsiden fx
Ny og nysgerrig? Gå denne vej med link 
til Medlem-siden (Og ombyt tekst)
Fjern Billeder, indtil punktet tages i brug
Nyheder-oversigtsside er blevet slettet
Kig på H-spalte-widgets’ relevans

https://dvl.dk/aarhus/
https://dvl.dk/aarhus/om-vandreturene/
https://dvl.dk/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/plaanlaegningsmoede-okt-19.pdf
https://dvl.dk/aarhus/medlem/
https://dvl.dk/aarhus/medlem/billeder/
https://dvl.dk/aarhus/medlem/login-for-medlemmer/

