
Oprettelse af aktivitetsside med dynamisk indholdssidetypen 
 

Sådan opretter du en aktivitetsside 
 

1 Tryk på prikkerne udfor ”Aktiviteter”: 

 

Bemærk: Menupunktet kan hedder noget andet end ”Aktiviteter” i din løsning f.eks. ”Idræt og 

motion”… 

 

2 Skriv navnet på aktiviteten øverst, og vælg sidelayout – her vælges layout med sidekolonne: 

 



3 Gem siden nederst til højre: 

 

4 Tilføj en hoved overskrift (H1) til siden (klik på blåt plus): 

 

Vælg ”en spalte” 

 

Klik på ”tilføj indhold” 



 

Vælg hovedoverskrift H1 

 



Skriv overskriften – navnet på aktiviteten 

 

5 Tilføj aktivitetsbillede – klik på ”tilføj indhold” 

 

Vælg billede og sæt kryds i ”topbillede” 



 

 

Vælg billede og sæt kryds i topbillede 



 

 

Bemærk: Brug bredformat billeder. Altså billeder der er bredere end de er høje… 

Klik ”gem” 

Tip: Du kan se siden undervejs (selvom den ikke er synlig på din hjemmeside) ved at klikke på 

knappen Se siden til højre i bunden 

 



 

6 Tilføj kontaktperson og afholdningssted – klik på tilføj indhold i højre spalten 



 

Vælg kontaktperson 

 

Herefter vælges den kontaktperson der skal indsættes på siden og klik på gem 



 

 

Samme procedure gentages for at tilføje et sted 



 

Bemærk: Kontaktpersoner og steder skal være oprettet under ”Om foreningen – Kontaktpersoner” 

eller ”Om foreningen – Steder” for at kunne vælges… 

7 Skriv en kort tekst om aktiviteten - Klik på plus i midten (lige under det topbillede vi lagde ind) 

 



Så skal man vælge, hvor mange kolonner man ønsker at inddele i 

 

Jeg vælger her 1 spalte (kolonne) – de andre inddelinger kan bruges i andre scenarier 

Klik herefter på tilføj indhold 

 

Indsæt en tekstboks 



 

Skriv lidt kort og sigende tekst om aktiviteten, som udfolder sig hos din forening 

Nu har du de grundelementer der altid bør være på en aktivitetsside! Tillykke       

Du kan nu klikke ”Gem og udgiv”, og siden vil derefter kunne ses på din hjemmeside… 

 

Læs mere i de kommende afsnit omkring, hvordan man kobler en tilmelding på siden, og hvordan 

man får andre elementer ind, og lidt om underside mm. 

 

Sådan kobler du en tilmelding på en dynamisk side du har oprettet 
Du har lige læst, hvordan man opretter en god aktivitetsside ved brug af sidetypen ”Dynamisk 

Indholdsside”. 

Skal du have en tilmelding koblet ind på denne side, så kan du nemt gøre det ved at følge de få trin 

her. 

Bemærk: Denne guide beskriver ikke, hvordan tilmeldingen generelt sættes op – denne viden kan du 

få ved at se denne video (kommer) eller læse denne vejledning (kommer). 

1 Opret et produkt (tilmelding) under siden du oprettede 



 

Udfyld overskrift i toppen, samt på siden og evt. brødtekst (hvis den giver mening) 



 

Klik på ”Gem” 



 

Klik på udfyld produktdetaljer 

 

Udfyld detaljerne – som minimum prisen og hvilken type tilmelding 



 

Klik ”Gem og udgiv” 

 

Men hov… produktet kan ikke ses endnu på siden – dvs. ingen kan tilmelde sig! 



Det er fordi vi skal sætte en boks ind på siden, hvor produktets visningsindstillinger findes – f.eks. 

hvornår starter tilmeldingen osv. 

Så gå op på din side og klik på plus lige under den tekst vi satte ind 

 

Vælg 2 spalter (kolonner) 

 

Tilføj indhold i venstre kolonne 



 

Vælg Produktliste (tilmelding) 

 

Udfyld tilmeldingsstart og slut samt skriv en sigende overskrift 



 

Klik ”Gem og udgiv” på siden, og din tilmelding er aktiv! 

 

 



Smarte ting du skal vide 
Den dynamiske indholdsside er smart, fordi den giver dig mulighed for at bygge en side, som du vil 

have den. Det er dog ikke altid nemt at bygge siden selv, men nu har vi lige vist dig, hvordan du 

bygger en velfungerende aktivitetsside, så du kan jo bruge denne viden, når du skal bygge andre       

(du kan også læse denne forrygende generelle guide omkring godt indhold klik her (kommer)) 

Det er vigtigt, at man forsøge at undgå at lave en masse undersider på hjemmesiden, som ikke er 

nødvendige…et eksempel: 

Før oprettede vi aktiviteten ”Whist” – vi lagde en overskrift, et topbanner, kontaktperson og 

afholdningssted, lidt tekst om aktiviteten, og en tilmelding på siden. 

Alt det fik vi til at ligge på samme side uden at lave undersider til siden Whist. Hvad nu hvis vi vil 

have nogle regler om whist lagt ind? 

Man kunne skabe en underside til siden whist, og så oprette en side, hvor man skriver reglerne 

ind...men næ nej. 

Hvorfor ikke bare lægge en boks ind på den eksisterende side (måske ”Faktaboksen”), hvor vi linker 

til en pdf fil, som vi har uploadet til mediearkivet ? Det er klart at foretrække! 

Sådan her kunne det se ud: 



 

 

 

Sådan genbruger du en oprettet aktivitetsside 
Når du har oprettet en god aktivitetsside, så kan du kopiere den og dermed bruge den som skabelon. 

Højreklik på siden du vil kopiere 



 

 

Vælg hvor du vil have kopien af siden placeret (rød pil) og fjern evt. hakket ved den grønne pil, hvis 

du ikke vil have kopieret undersider med (f.eks. tilmeldingsprodukter) 



 

Bagefter har du en kopi af siden, som du kan rette til, så den beskriver en anden aktivitet 
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