
 

 

 
 
 
 
Webmasters Vejledning til fremsendelse af billeder til brug på hjemmesiden. 
 
Når i har været ude og tage en masse billeder ved et stævne eller andet arrangement i 
forbindelse med klubben, kan i fremsende dem til mig, så skal jeg nok sørge for at de kommer 
på hjemmesiden så alle kan have glæde af dem.  
 
Der er i den forbindelse lidt forskellige ting, der lige skal være styr på, inden i sender 
billederne til mig. 
 

1. Send gerne original billederne til mig, uden at lave ændringer i dem! 
2. Sørg for at slette dårlige og slørede billeder 
3. tager du 10 billeder af samme motiv, altså næsten ens billeder, f.eks en hest med 

rytter der står stille, så find det bedste og slet de andre 9 
4. Hvis du vælger at beskære billederne inden du sender dem til mig, skal du sørge for at 

overholde billedets aspect ratio / størrelses forhold. Det vil sige, at det ikke nytter 
noget at beskære det helt kvadratisk eller lave et panorama billede, da det ikke ser så 
smart ud i galleriet. 

5. Tager du billeder i ridehal, vil de sikkert være lidt mørke eller grynede. Dem skal du 
selvfølgelig ikke slette og jeg skal nok sørge for at gøre dem så pæne som muligt for 
dig, inde jeg lægger dem ind på hjemmesiden. 

6. Hvis du sender billederne til mig på en usb nøgle eller en cd/dvd, skal du sørge for at 
tjekke at billederne er kommet rigtig ned på mediet. Prøv at åbne usb nøglen eller din 
cd/dvd og klik dig igennem billederne, så du er sikker på at der ikke er fejl i kopieringen 
eller brændingen, så du ikke fremsender en tom / mangelfuld usb nøgle eller cd/dvd til 
mig. 

7. Jeg returnerer selvfølgelig alle tilsendte billeder, hvis du husker at medsende en 
frankeret svarkuvert. Medsender du ikke en frankeret svarkuvert, så har du et problem, 
hvis du ønsker billederne retur! 

 
 
Jeg vil selvfølgelig ordne alle fremsendte billeder, så de fremstår så godt som muligt, når folk 
ser dem på hjemmesiden, og sender du dem til mig som beskrevet ovenfor, så får vi alle 
sammen en masse super gode billeder at kigge på inde på hjemmesiden 
 
Er du i tvivl om noget af det jeg har skrevet, så er du meget velkommen til at sende mig en 
mail eller sms eller bare at ringe til mig. 
 
Med venlig hilsen og ønske om en herlig dag 
 
Palle Thilqvist – webmaster for Sakskøbing Rideklub 
 
Du kan sende billederne til mig på følgende adresse: 
 
Thilqvist Optik 
Att: Palle 
Nørre Alslev Langgade 33 
4840 Nørre Alslev 
 
 
Mangler du et godt program til redigering af billeder, kan du hente GIMP gratis http://www.gimp.org/ 

http://www.gimp.org/

