
Manual – Klubbsider under nlf.no 
 

Velkommen til ny klubbside 

Klubbsidene tilhørende NLF genereres ut fra en forhåndsdefinert mal. Ved en ny installasjon får 

man en «blank» klubbside som så må tilpasses sin klubb og etter hvert fylles med innhold.  

Alt arbeidet med klubbsiden gjøres fra administrasjonspanelet. Ved en nyinstallasjon 

opprettes en klubbadmin-bruker med eget passord som får administrative rettigheter.  Man 

logger seg på fra klubbsiden.  

 

Hurtigstart 

1) Logg på din nyopprettet klubbside med bruker klubbadmin og tildelt passord. 

 

2) Gå til NLF Klubbmal → Topptekst  → SEO → Fyll inn navn og beskrivelse på klubben.  

↳ Lagre innstilinger 

 

3) Gå til NLF Klubbmal → Topptekst  → Branding → Velg Logo» og last opp logo. 

↳ Lagre innstilinger 

 

4) Gå til Innhold → Vivamus quis metus → Rediger → Endre tekst og bilde til en fin 

toppsak. 

 

5) Gå til Innhold → Om oss → Rediger → Legg til presentasjon av klubben og oppdater 

kontaktinformasjon. 

 

6) Gå til Innhold → Høsttreff i Harstad 2011 → og avpubliser eller slett (eksempelalbum). 

 

7) Gå til Innhold → Legg til innhold → Begynn å legge ut innhold (som nyheter, 

bildealbum eller aktiviteter). 

 

NB: Husk at du til enhver tid kan klikke på huset (⌂) for å se selve siden. 

 

Administrasjonspanelet 



Administrasjonspanelet har følgende hovedvalg på menyen:  

1. Kontrollpanel - Se på og tilpass kontrollpanelet ditt. 

En oversiktsside som gir deg rask tilgang til det siste innholdet og et par snarveier. 

 

2. Innhold - Administrer innhold og kommentarer. 

Her ligger knappen for «Legg til innhold» samt en liste over eksisterende innhold og 

tilhørende valg for dette (som å avpublisere etc.). 

 

3. Struktur - Administrer blokker, innholdstyper, menyer, etc. Avansert! 

a. Blokker er navnet på innholdseksjonen som til sammen utgjør klubbsiden. F.eks. 

er «Yr værmeldingen» en blokk. Blokkene ligger i ulike regioner (innhold, 

sidespalte, bunn). Under dette menyvalget kan man skru av og på blokker samt 

flytte dem mellom regioner. 

b. Menyer. For å redigere menyen. NB: Bruk heller snarveien Hovedmeny på 

toppmenyen. 

 

4. Utseende - Velg og sett opp dine utseendemaler. Avansert! 

NB: Bruk heller snarveien NLF Klubbmal på toppmenyen for å gå direkte til 

innstillingene for klubbsiden. Se under for mer om hvordan tilpasse malen til din klubb. 

 

5. Brukere - Behandle brukerkontoer, roller og tillatelser. 

For å legge til / fjerne brukere. 

 

6. Oppsett - Administrer innstillinger. Avansert! 

For å endre på innstilling til blokken med værdata fra Yr. 

 

7. Hjelp - Referanse for bruk, oppsett og moduler. 

Viser Drupal-systemet hjelpesider. 

Det er dessuten tre snarveier: 

1. Hovedmeny - For å styre menyen på siden. 

 

2. NLF KLubbmal - For å endre på generelle innstillinger og tilpasse utseendet. Se under. 

 

3. Yr.no værmelding – For å sette rett stedsangivelse til værmeldingssboksen. 

 

  



Oppsett og tilpassinger 

Klubbsidene tilhørende NLF genereres ut fra en forhåndsdefinert mal. Ved en ny installasjon får 

man en «blank» klubbside som så må tilpasses sin spesielle klubbs profil. 

Dette gjørs under menypunktet NLF KLubbmal. Her er det mulig å endre flere elementer ved 

nettsiden, så det kan være greit å trå varsomt.  

De viktigste valgene er: 

1. General → SEO.  For å legge inn metadata som er synlig for søkemotorer 

2. Topptekst → BRANDING. For å legge til logo. 

3. Frontpage → HIGHLIGHT og RECENT POSTS. For å endre tekstene “Velkommen til våre 

nye klubbsider” og “Siste nytt fra klubben” 

4. Layout og Design og alt under bør ikke redigeres. 

 

Publisering av innhold 

Innhold kan publiseres i 4 ulike former på klubbsiden: 

1. Aktivitet 

Arrangementer som skal vises i kalenderen og som strømmes til relevant 

seksjonsside på nlf.no. 

 

2. Album 

Fotoalbum / bildeserier som vises under «Bilder». 

 

3. Underside 

Generelle infosider (slik som «Om oss»). 

 

4. Nyheter 

Vanlige artikler som vises på forsiden. 

Framgangsmåte for å publisere er nokså lik for alle de fire typene. Skriv inn tittel, tekst («Body») 

og eventuelle andre tilgjengelig felter etter behov. Lagre med knappen nederst på siden. Merk 

imidlertid følgende spesialtilfeller: 

1. For aktiviteter legges til dato og sted. 

2. For album legges det til Albumbilde (forsidebilde), en eller flere Bilder samt Album tags 

for å merke albumet (med f.eks. år, sted eller tema). 

3. For undersider bør det hukes av Lag oppføring i meny slik at siden blir tilgjengelig for 

besøkende. 


