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Formålet med denne guide 

Hjemmesiden er for de fleste foreninger den centrale kommunikationsplatform. Det er her, både 

eksisterende og nye medlemmer kan tilmelde sig arrangementer og aktiviteter. Og det er her, de 

besøgende kan blive klogere på jer som forening – både ift. udbud af aktiviteter, nyheder, info om 

foreningen og hvordan man bliver medlem med mere. Samtidig peger alle øvrige kanaler ind på 

hjemmesiden. Det kan være Facebook, nyhedsbreve, flyers etc. Det er derfor enormt vigtigt, at 

hjemmesiden indeholder de nødvendige informationer, ligesom det er afgørende, at hjemmesiden er 

opbygget på brugervenlig vis. Denne guide vil klæde dig på til at opbygge en god og brugervenlig 

hjemmeside for foreningen, så jeres besøgende hurtigt og nemt kan finde de informationer, de 

søger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug for teknisk support? 

Denne guide går ikke i dybden med, hvordan man rent teknisk opbygger forskellige sider og 

tilmeldingsfunktioner. Forbundet kan hjælpe med teknisk support, hvis din forening bruger 

forbundets hjemmesidesystem til foreninger - ForeningsCMS. Besøg vores hjemmeside: 

https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/hjaelp-fra-forbundet/it/#foreningscms-11055. Her finder 

du en række gode guides til den tekniske opbygning af en hjemmeside i ForeningsCMS.   

 

Hvis du har yderligere spørgsmål om teknikken, kan du kontakte Thomas Sivertsen på mail 

ts@firmaidraet.dk eller på telefon: 41 60 24 24.  

https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/hjaelp-fra-forbundet/it/#foreningscms-11055
mailto:ts@firmaidraet.dk
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Struktur på hjemmesiden 

En god struktur er et afgørende greb til, at den besøgende kan finde den information, han/hun leder 

efter. I denne guide fokuserer vi på følgende elementer, som vil være det mest centrale for jeres 

forenings hjemmeside: 

 

• Forsidestruktur 

• Navigation/faneopbygning 

• Aktivitetssider 

På de næste sider kan du dykke ned i hvert tema og finde vejledning og gode eksempler. 

Forsidestruktur 

Forsiden vil i de fleste tilfælde være den visning, som flest besøgende ser. De vil lande her, hvis de 

søger på foreningen på Google, hvis de har set en flyer eller blot har hørt om jeres forening ude i 

byen. Når man skal strukturere sin forside, er det vigtigt at sætte sig i den besøgendes sted. Hvad vil 

personen ofte søge efter? Hvad er mest og måske mindre relevant at have på forsiden? 

 

Hvilke informationer skal være på forsiden? 

Forsiden skal indeholde de helt centrale elementer for både nuværende og kommende medlemmer. 

Det vil fx være:  

 

• Jeres logo, placeret i venstre hjørne 

• En tydelig, direkte adgang til jeres aktiviteter 

• Billedbanner med gode billeder, som henviser til de aktiviteter, I gerne vil fremhæve – 

og/eller som er mest aktuelle 

• Link til tilmelding af nyhedsbrev (hvis I tilbyder det) 

• Praktiske oplysninger som adresse, telefonnummer, e-mailadresse og CVR-nummer 

• Evt. en tekst om foreningen, som kort og præcist beskriver foreningens DNA. Se eksempel på 

næste side 

• (Evt. en nyhedsliste fra din forening, men kun hvis der kommer en jævn strøm af nyheder. 

Ellers bør I undlade det). 
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Eksempel på billedbannere: 

 

 
 

Eksempel på kort tekst om foreningen: 

 

 

Aalborg SeniorSport er en idrætsforening for aktive seniorer med mange forskellige tilbud på 

sportslige og kulturelle aktiviteter. Nye medlemmer er velkomne og kan tilmelde sig hele året. 

Aalborg SeniorSport tilbyder aktiviteter hele året igennem. 

 

Aalborg SeniorSport tilbyder på tværs af de mange motionstilbud kulturelle arrangementer, som 

bl.a. kan være rejser i ind- og udland, fælles motionstilbud, sang og musik arrangementer, 

foredrag og andre tiltag som har et fælles sigte, nemlig at bringe mennesker sammen i et godt og 

hyggeligt fællesskab. 

 

 

Det er vigtigt, at der ikke er for mange informationer, bokse, bevægelige elementer, links, kasser og 

øvrigt på forsiden, da det kan svække den besøgendes overblik. Tænk derfor altid på at prioritere 

indholdet – og her kan listen på den forrige side være et godt udgangspunkt. 

 

Det er samtidig afgørende, at jeres forside er opdateret og henviser til kommende aktuelle 

aktiviteter/arrangementer. Hvis man besøger en hjemmeside, hvor det er tydeligt, at siden ikke er 

opdateret, så tæller det stærkt ned ift., om man har lyst til at udforske mere på siden. Dvs. at I 

hurtigt kan miste potentielt nye medlemmer allerede på forsiden.  
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Hvilke informationer skal ikke være på forsiden? 

I langt de fleste tilfælde vil det være spild af synlig, central plads at skrive om jeres forenings historie, 

bestyrelsesarbejde og udvalg allerede på forsiden. Denne information kan være relevant, men bør 

placeres med en mindre central placering under en af de sidste faner oppe i navigationen. (  

Navigation/faneopbygning 

En god hjemmeside er bygget op med en god navigation/opbygning med faner, som hurtigt kan føre 

den besøgende videre til det, han/hun søger. Navigationen bør derfor være i prioriteret rækkefølge i 

læseretningen.  

 

Her er et eksempel på en god navigation: 

 

 
 

Først møder den besøgende foreningens logo – fint placeret i venstre side i fanelinjen. Idet de fleste 

(særligt potentielle nye medlemmer) vil læse mere om de aktiviteter, som foreningen byder på, har 

RFI som første fane Idræt og Motion. Dernæst er en også vigtig fane med foreningens årlige events 

og særarrangementer. Næste fane er Om firmaidrætten. For at være endnu mere skarp i 

formuleringen, kunne denne med fordel omdøbes Om os. Til sidst er en fane med Seneste info. 

Denne kunne med fordel omdøbes til Nyhedsbrev, hvis foreningen har sådan et, da det er en mere 

handlingsorienteret titel. Når man klikker på denne fane, kunne man her placere den seneste info. 

  

Det kan også give mening at tilføje en fane, der hedder Arbejdspladsen, hvis man har indhold, der er 

direkte målrettet arbejdspladserne (sundhedsambassadøruddannelser, aktivitetsdage mm.).  

På https://www.firmaidraet.dk/arbejdspladsen/ finder du desuden en række gode værktøjer, 

produkter og nyttige tips, som du kan linke direkte til.  

 

Det er generelt vigtigt at holde fanerne så enkle og præcise som muligt. Det giver den besøgende et 

bedre overblik og mindre indhold at skulle forholde sig til. Hvis vi tager udgangspunkt i RFI’s 

opbygning, så kunne blandt andet kontaktoplysninger, foreningens historie, info om hal og faciliteter, 

referater mm. med fordel lægges under fanen Om Firmaidrætten.   

https://www.firmaidraet.dk/arbejdspladsen/
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Aktivitetssider 

Næstvigtigst efter forsiden er jeres aktivitetssider. Den besøgende vil ofte klikke ind på jeres 

hjemmeside, fordi han/hun er interesseret i én af jeres aktiviteter. Det er derfor vigtigt, at der er de 

nødvendige informationer om aktiviteten, såsom: 

 

• En sigende overskrift – ofte navnet på aktiviteten. 

• Tydelig tilmelding på aktivitetssiden. 

• Et sigende billede – gerne med glade mennesker på, som dyrker aktiviteten. 

• Praktiske oplysninger om sæsonstart, dag, tidspunkt, pris og sted. 

• Kontaktoplysninger på kontaktperson ved ønske om mere info. 

 

Her er et eksempel på en god aktivitetsside: 
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Det giver et godt overblik, hvis du samler alle praktiske oplysninger med tydelige titler/overskrifter. 

Det gør det nemt og overskueligt for den besøgende at finde de nødvendige informationer og hurtigt 

kunne skimme ned over siden – hvilket er den måde, man typisk ”læser” en hjemmeside på. 

Derudover har de i eksemplet hér sat tilmeldingsfunktionen ind på selve aktivitetssiden. Det fungerer 

langt bedre end at have en selvstændig fane i navigationen på forsiden til tilmelding, da det er mere 

overskueligt for den besøgende, når alle nødvendige informationer ligger samlet ét sted.  

 

Aktivitetsforsiden 

Det følgende er et eksempel på en god opbygning af aktivitetsforsiden – dvs. den side, man lander 

på, hvis man klikker på fanen om idræt og motion; 

 

 
 

Eksemplet guider den besøgende ud til venstre side, hvor alle aktiviteter er oplistet. Der er en 

sigende titel, kort tekst og en tydelig opfordring til, hvad foreningen ønsker, at den besøgende skal 

foretage sig.  

 

Vær dog opmærksom på, at visningen på mobiltelefon er anderledes end på computeren. Det 

medfører, at den venstre fane ikke sidder til venstre på mobilen, men i en fane i nederste højre 

hjørne. Derfor skal man være påpasselig med brug af pile. Det gælder helt generelt på hele 

hjemmesiden.  

 

Det er altid en god idé at tjekke jeres hjemmeside på mobilen, så I sikrer, at visningen er god og 

retvisende.  
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Indhold 

Vi har nu gennemgået, hvordan du opbygger en god og brugervenlig hjemmeside. Nu skal vi kigge 

nærmere på indholdet, nemlig hvordan du skriver gode webtekster samt hvordan du kan bruge 

billeder/visuelle virkemidler på din hjemmeside. 

Sådan skriver du en god tekst 

At kommunikere på web er en svær opgave, men med de rette tips og gode råd fra guiden her, kan I 

sagtens mestre det. Når du har læst de følgende fire trin, er du godt på vej til at skrive bedre 

webtekster. 

 

1. Skriv kort og præcist 

Internetlæserne er verdens mest utålmodige læsere. De læser sjældent teksterne helt igennem, men 

scanner og skimmer i stedet og dykker ned, når de fanger noget interessant. Det er derfor enormt 

vigtigt at skrive korte og enkle tekster, der let kan skannes/skimmes.  

 

Sørg for at skrive korte sætninger og i det hele taget korte tekster. Lange sætninger og tekster kræver 

stor tålmodig og koncentration, og det har læserne sjældent. Dine afsnit bør maksimum være 3-4 

linjer. 

 

2. Centrér aldrig teksten 

Centreret tekst på din hjemmeside fungerer ikke, når man er læser på mobiltelefonen (som mere end 

halvdelen af jeres brugere statistisk set er). Hold jer til standarden, og lad teksten være venstrestillet.  

 

3. Punktopstilling er jeres nye, gode ven 

Punktopstilling er en effektiv måde at gøre en større mængde information overskuelig. Læseren kan 

lynhurtigt danne sig et overblik. Skriv gerne korte sætninger i punkterne og ikke blot enkelte ord. 
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Her er et eksempel, hvor punktopstilling er en god løsning: 

 

 

Det er gratis at være medlem af Firmaidræt Hillerød. 

Tilmelding ved mail til kontoret@firmah.dk 

  

Vilkår for firmamedlemskab i Firmaidræt Hillerød 

• Medlemskabet er gratis for virksomheden/klubben. 

• En gang årligt skal virksomheden indberette hvor mange udøvere klubben har fordelt på 

aktiviteter, jævnfør firmaidrættens generelle retningslinjer. 

• Der betales kun deltagergebyr i foreningen ved deltagelse i aktiviteter. 

• Virksomheden/klubben forpligter sig til altid at have 1 kontaktperson, som oplyses til 

kontoret 

• Medlemskabet forpligter ikke virksomheden ud over ovenstående . 

  

Med et firmamedlemskab får I følgende fordele: 

• Firmaet modtager  Firmaidrættens magasin "Firmaidræt" som sendes til kontaktpersonen 

på virksomheden. 

• Nyhedsbreve og indbydelser til stævner og turneringer sendes direkte til 

kontaktpersonerne. 

• Adgang til gratis Sundhedsambassadør uddannelse 

• Konsulentbistand til at sætte gang i firmaidrætsaktiviteter på arbejdspladsen. 

 

 

 

3. Lav informative, præcise og fængende overskrifter og underoverskrifter 

Overskrifter på web skal altid være uhyggeligt præcise og informative. Få sidens eller afsnittets 

hovedbudskab op i overskriften. 

 

4. Sæt dig i den besøgendes sted 

Overvej, hvad den besøgende oftest søger af informationer i din tekst. Er det tilmelding? Pris? Info 

om aktiviteten? Kontaktoplysninger? Gamle billeder? Tidligere resultater? Placér det vigtigste 

indhold først i din tekst. Supplér med det resterende, hvis du vurderer, det kan være relevant for den 

besøgende. Ellers bør indholdet slettes.  
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Billeder/visuelle virkemidler 

Der er mange muligheder for at arbejde med visuelle virkemidler på jeres hjemmeside. Her blot for 

at nævne nogle: 

 

• ”Ægte” billeder fra aktiviteter, events – taget af foreningen selv eller af en professionel 

fotograf 

• Stock-photos – opstillede billeder, købt ved Colourbox eller anden billedleverandør 

• Ikoner 

• Video 

 

Her er et eksempel på en foreningsside, som visuelt fungerer godt. 

 

 
 

Eksemplet anvender kun ”ægte” billeder, som alle kunne været taget i foreningen. Ligeledes er 

billederne systematisk opstillet i samme størrelse. Vi vil altid anbefale at bruge ”ægte” billeder fra 

jeres forening. Det gælder både på forsiden og alle undersider. Det skaber autenticitet og gør, at den 

besøgende bedre kan aflæse og forholde sig til billedet.  

 

Her er et eksempel, hvor de visuelle virkemidler bliver blandet. Der er både blevet anvendt ”ægte” 

billeder, stock-billeder, farvet fed tekst og tegnede billeder (læg særligt mærke til den gule smiley, 

som ikke bidrager til et godt visuelt udtryk på siden). 
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Vær påpasselig med at blande forskellige typer visuelle virkemidler. Det gør kun hjemmesiden mere 

rodet og kan svække det gode overblik, som hjemmesiden netop skal give. Derudover vil vi anbefale 

helt at undlade brugen af animationer. Dette virkemiddel fungerer ikke godt på 

foreningshjemmesider og er kun med til at forstyrre budskabet.   

Gode billeder er et stærkt greb til en god hjemmeside 

Hvis du står og mangler et billede, så grib fat i telefonen, tør linsen af og tag billedet selv. Selvom det 

ikke bliver et professionelt billede, vil det oftest stadig fungere langt bedre end et stock-billede, en 

animation eller et ikon.  

 

Du kan også tilføje videoer til din hjemmeside. Det kan være til en spinning-time, til Bike & Run 

Stafetten, Mænds Motionsdag eller andet, hvor foreningen er afsender på en aktivitet. Videoer er i 

dén grad kommet for at blive, og det kræver blot en smartphone – så er du i gang. 

 

Mangler I gode billeder i din forening, så kan din forening søge om midler til en fotograf eller 

videograf gennem lokalforeningspuljen, hvor fotografen kan komme ud og følge med i nogle af jeres 

aktiviteter.  

 

Søg om puljen her: https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/tilskud-og-

puljer/puljer/lokalforeningspuljen/ 

 

 

God fornøjelse med opsætning af jeres hjemmeside. 

https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/tilskud-og-puljer/puljer/lokalforeningspuljen/
https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/tilskud-og-puljer/puljer/lokalforeningspuljen/

