
Sådan skriver du nyheder til hgi-fodbold.dk 
Start med at logge dig ind på http://dbunet.dbu.dk/ og vælg [Klub-cms]. Dit brugernavn er din hgi-
fodbold.dk adresse (fx preben@hgi.fodbold.dk). 
 
Inde i KlubCMS vælger du [Nyhedsoversigt] | [Nyhedsoversigt] og [Ny nyhed]. 
 

 
 
Felt Du skal indtaste 
Kategori Din årgang (her 2001) 
Skabelon 3 Spalter 
Side skabelon 3 spalter – årgang XXXX (vælg din egen årgang) 
Prioritet Top nyhed  Vises på midten på forsiden. Vælg denne til de 

  fleste nyheder. 
Standard nyhed Vises i højre side på forsiden. 
Under nyhed  Vises kun på din årgangs side. 

Overskrift Giver vist sig selv 
Resume For top nyheder bliver denne tekst også vist på forsiden 
Indhold Selve historien 
Forfatter Lad dit navn stå 
Må offentliggøres Markeringen kan fjernes, hvis du ikke ønsker at offentliggøre nyheden, 

men ikke vil slette den. 
Startdato Afgør sorteringen af nyheder. De nyeste nyheder kommer altid forrest 
Altid på forsiden Overstyrer ”Startdato” feltet mht. sortering. Niks pille. 
 
Når du er færdig med at skrive din nyhed, trykker du på [Gem], og så er nyheden på hjemmesiden. 



Sådan uploader du billeder til hgi-fodbold.dk 
Start med at logge dig ind på http://dbunet.dbu.dk/ og vælg [Klub-cms]. Dit brugernavn er din hgi-
fodbold.dk adresse (fx preben@hgi.fodbold.dk). 
 
Inde i KlubCMS vælger du [Kartoteker] | [Billeddatabase] og [Nyt billede]. 
 

 
 
Felt Du skal indtaste 
Navn Billedets navn. Det er en god idé at navnet starter med årgangens navn af 

hensyn til senere fremsøgning. 
Beskrivelse Hvad er der på billedet. Du behøver ikke skrive noget her. 
Fotograf Lige meget 
 
Tryk på [Gem] og vælg herefter den årgang, som billedet hører til. 
 
Tryk nu på [Upload billede] og upload en fil fra din harddisk. 
 
Billeder til nyheder bør ikke være mere end 450 pixels / punkter i bredden. 
Billeder til forsiden bør ikke være mere end 220 pixels / punkter i bredden og 160 pixels / punkter i 
højden. 
 
Da vi ikke har ubegrænset lagerplads på vores hjemmeside, bør du max uploade et par billeder pr. 
nyhed til hjemmesiden. Har du hundredvis af billeder, kan du fx uploade dem på 
http://picasa.google.com/ eller et andet gratis sted, der specialiserer sig i den slags, og så bare skrive 
et link til det i din nyhed. Se eksempel her:  
http://www.hgi-fodbold.klubcms.dbu.dk/news/newsShow.aspx?id=2936. 


