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Bylderup-Bov Rideklub har en hjemmeside, 
bestående af en template, hvor designet er 
fastlagt.  

Jeg er i kontakt med rideklubbens formand, 
og syntes jeg det kunne være spændende at 
komme med et forslag til hvordan deres hjem-
meside kunne se ud, hvis bestyrelsen indgik i 
designproces og brugervenlighedtests.

Hjemmesiden er således er fiktiv, men 
processen og samarbejdet med rideklubbens 
formand har fundet sted.
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Det første kundemøde
Under første kundemøde gennemgik vi deres 
hjemmeside, for at se hvilke informationer 
den nye hjemmeside skulle indeholde.

Den første kreative proces
Under denne proces foregik al idégenerering 
og undersøgelser forud for design.

Research af webdesign

Research af 
webdesign benspænd

design

Research af 
målgruppe

skitseflowchart

Links i listeform

You-Tube video integreret i design

Links i bokse, der skifter farve ved 
berøring (hover) og markeres når 
man er på den aktuelle side (active)

Kontaktoplysninger integreret i 
design.

En designmæssig opdeling af et 
website der samtidig udgør et 
hele.



Research af målgruppe
Lokale rideklubbers website er ofte baseret 
på templates. Farver og billedtema er typisk 
henholdsvist blåt og grønt, samt himmel, græs 
og sand.

De fem benspænd
Efter min research og som om et led i at skabe 
en innovativ proces, opstillede jeg disse fem 
benspænd (regler) for det kommende design:
• Ingen dropdown
• You-tube videoer skal integreres i designet.
• Kontakt skal integreres i designet fremfor at 

være et link i en menulinje
• Hjemmesiden skal opdeles i to dele, til den 

rutinerede bruger af siden, og til gæsten 
der gerne vil udforske siden nærmere.

• Hjemmesiden må ikke have grøn/blå som 
sin primære farve.



Skitse

Udarbejdelse af et wireframe

Flowchart
Flowchart over website
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Menulinje
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eller 
YouTube-vi-
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Links

Link eller 
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Index og tre undersider

Undersider, hvor det store 
tekstfelt indeholder
• tekst
• billeder
• tabeller
• kontaktformular
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Design
Med udgangspunkt i første kundemøde, de 
fem benspænd og billeder fra rideklubben,  
opbygges design:
• index
• undersider
• funktioner

Links primært til gæster

Link til kontaktside der ligger 
fast i designet på alle sider

You Tube integreret i designet.

Links primært til medlemmer af 
klubben

Farvepalette i brune nuancer 
der refererer til brune heste, 
jord og sandfra ridebaner

Index:
Det store billede er som det 
eneste ikke et autentisk fra 
rideklubben.

Undersider til gæster:
Undersider fra menulinje er 
med scrollfunktion og hvid 
baggrund, for at forenkle dem 
da de indeholder mange infor-
mationer.

Undersider til medlemmer:
Undersider hvor de tre nederste 
billeder/tekstbokse/link er syn-
lige, når man er på forside og de 
aktuelle sider.
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Den første tekniske proces

Designet er udviklet i Photoshop. For at skabe overblik, er lagene 
er opdelt i mapper med lag der 
illustrerer mappestrukturen i 
hjemmesiden.

Der er brugt 360 grid, for at 
skabe overblik.

Skitse i stærke farver, for at gøre 
det nemt overskueligt.

Specifikationer
• RGB-farverum
• 72 ppi
• Webfont: Arial
• Billeder i er placeret via ”Place 

Embedded”, for at det nemt 
kan redigeres

• Billedredigering af billeder, 
ved hjælp af Adjustment 
Layers

Klargøring 
• Save for Web 
• JPEG High Quality

Grid og  
skitse

Klargøring af 
billeder

Specifi  ka
tioner



Godkendelse af det overordnede webdesign, 
rettelser af indhold og links på siden.  

Godkendelse til kodning.

Det andet kundemøde

Den anden tekniske proces
Under denne proces foregik al kodning af 
hjemmesiden.

Opstart af 
hjemmeside

Google Maps

Kontakt
formular

Classes   
forsimple 

arbejdsgang 

Aktivere 
links

YouTube 
video

Opstart
• Oprettelse af html-dokument 

Strict 1.0
• Oprettelse af stylesheet
• Nulstille automatisk margin 

og padding
• Nulstille automatisk streg om 

billeder
• Width 1024 px.
• Centrering på siden:  

margin-left og margin-right 
sættes til auto

Skabe overblik
• Skrive kommentarer

Classes  forsimpling
• Har brugt de samme classes 

flere gange på en side (her 
”Aktiviteter”, ”Stævne” og 
”Links”), fremfor oprettelse af 
flere forskellige div-bokse. 

Classes  SEO
• Overskrifter (h1) kan bruges 

flere gange på én side, når de 
bruges i fx h1.



Kontaktformular
• Indsættelse af navn, e-mail, 

kommentarfelt og Send-knap
• Formularen er tilkoblet et 

php-script

Google Maps & 
YouTube
• Indsættelse af Google Maps 

og You-Tube i en iframe

Aktive links

• Hover effekt
• Active effekt, for at vise en 

aktiv side

• Der benyttes to forskellige 
classes, for at kunne illustrere 
hvilken side der er aktiv

• Hover effekt

Links til www
• Indsætte Facebook-ikon
• Linke til You-Tube og ride-

klubbens Facebook side samt 
til andre websider

Linke siderne
• Linke index og alle undersi-

derne med hinanden



Den anden kreative proces
Under denne proces foregik kodning og efter-
følgende redigering på baggrund af leg med 
styles og brugerundersøgelse.

Redesign  
via styles RedesignBruger

undersøgelse

Styling af links
• Forsøg med forskellige farver 

som link

Brugerundersøgelse 
• Menubokse omrokeres pga 

brugervenlighed, så den akti-
ve sides menuboks er øverst.

• Flere rettelser i menuer
• Indsættelse af ”slogan”

Website vedrørende 
design og funktion 
godkendt

• Afprøvning af funktioner
• Endelig godkendt

Afslutning
• Oprydning i koderne via  

”Apply Source Formating”
• Mangler at få udleveret nogle 

dokumenter til links, men da 
dette er en en fiktiv hjem-
meiside til privat brug undla-
des disse, hvorved der er et 
enkelt dødt link.

Styling af list style 
type
• Forsøg med forskellige liste.
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