


ARRANGØRERS 
NETTSIDER 



KRAV TIL NETTSIDER FOR ARRANGØRER 

•Hjemmesiden for arrangementer skal være operativ 
minimum 8 måneder før arrangementsstart 

•Innbydelse, innskytingslister, startlister og resultatlister 
legges ut så snart de er tilgjengelige 

•Riktige logoer må vises på hjemmesiden. Dvs. logoer til 
arrangementets sponsorer og NSSFs logo.  
Eventuelle andre logoer som ikke har noe med 
arrangementet å gjøre skal fjernes 

•Husk å sende lenke til arrangementssiden til NSSF 

•Det må oppgis en e-postadresse for arrangementet 
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HVA BØR MED OG PRIORITERES 

•Målgrupper: utøvere, trenere, ledere, foresatte – hva er 
det de er ute etter? 

•Ha det viktigste lett tilgjengelig 

-Liveresultater 

-Program  

- Invitasjon 

-Lenke til påmelding 

-Kontaktinfo 

-Overnatting o.l. med kontaktinfo  

-Veibeskrivelse 

-Løypekart 

-Hvordan bestille smøreplass  

-Væroversikt osv. 
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HVA BØR MED OG PRIORITERES 

•Større arrangementer:  

-Presseinfo: pressesenter, hvem skal pressen kontakte, 
akkreditering o.l. 

-Publikumsinfo: transport, fasiliteter, overnatting o.l. 

 

•Opprett gjerne en Facebookside for arrangementet hvor 
oppdateringer gjøres og info legges ut, men husk også å 
holde hjemmesiden oppdatert med samme info. Ikke alle 
er på Facebook! 
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EGEN ARRANGEMENTSSIDE ELLER UNDERSIDE PÅ 
KLUBBENS HJEMMESIDE? 

•Egen arrangementsside: 

-Det er lettere å unngå konflikter mellom 
arrangementets samarbeidspartnere og klubbens 
samarbeidspartnere 

-Mer tilpasset arrangementets behov 

 

•Underside på eksisterende side: 

-Allerede en eksisterende og fungerende side  

-Ikke behov for å opprette eget domene 

-Eksisterende tilganger, design o.l.  
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MOBILE FLATER 

•Husk å tilpasse arrangementssiden til mobil 

-Vi ser på egen statistikk at svært mange bruker mobil 
når de går inn på hjemmesiden 

-Mange har ikke med seg PC på arrangementet, men 
sjekker nettsiden på mobil 

-Viktig info og resultater bør derfor være enkelt å finne 
også på en mobil side 

-Sjekk ut om designet fungere på mobil på forhånd og 
når dere velger om dere skal bruke eksisterende 
klubbside eller lage ny arrangementsside 
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SOSIALE MEDIER 

•Utøverne er ungdom – bruk deres kanaler 

•Facebook – synliggjøring av nyheter og info 

•Instagram – skape stemning og vise fram arrangementet 
med bilder 

•Bruk sosiale medier til å lede publikum inn på 
arrangementets hjemmeside 

•Husk å følge opp de sosiale kanalene 

•Spre ordet – få alle til å dele 




