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Dette design-kit skal sikre at klubbens aktiviteter bliver formidlet på hjemmesiden i 
samme udtryksform og fremstår tydeligt overfor læserne. 

Der må ændres i tekst og billeder – uden at ændre på opsætningen. LM Klubben 
forbeholder sig ret til redigering – og tilbyder hjælp efter ønske.  

1. Billede-annoncering med underliggende tekst til hjemmesiden.  

Billede og tekst med introduktion/invitation sættes i hovedspalten på hjemmesiden med link til hele 
bagved liggende program.  
Tovholder opfordres til at give Introduktionen/invitationen et personligt indhold til at fremhæve 
værtsbyen. Der anbefales at benytte private fotos – eller fotos, som kan benyttes med tilladelse. Sådanne 
billeder kan evt. hentes fra de fleste turistbureauers hjemmesiders ”pressefotos” – med kildeangivelse. 
Der må ikke ændres på billedrammernes størrelse (højde-længde) eller opsætning i rammen.  

2. Forside med program 

Forside med hele programmet vil ligge bag annonceringen i hovedspalten på hjemmesiden. Programmets 
enkelte punkter tilpasses den enkelte lokalitet og her planlagte aktiviteter. Programmet må kun fylde 
forsiden – undtaget ved tekst på evt. fremmed sprog også fremgår. 
Der må gerne indsættes et lokal vartegn o.l. på pladsen, hvor ”Danmark Riges Hjerte” er placeret i denne 
udgave.  

3. Informationsside 

Side/afsnit med praktiske informationer som mødetid og sted – adgang mv. 

4. Havnekort 

Side/afsnit med oversigtskort over havnen meget gerne med markering af mødested. Indsættelse af 
figurer – cirkel og pile – ovenpå havnekort kan volde lidt besvær hvis man ikke er fortrolig med at 
håndtere disse funktioner. Her vil vi meget gerne hjælpe til. 

5. Fotos 

Side/afsnit med relevante fotos for træffet – kan være fotos med reklame for værtsbyen, havn eller 
aktivitet 

6. Slut af med at sende os dit program. 

7. Du kan også lade os klare opsætningen ved blot at indsende din velkomsttekst, dit program med 
tidsangivelser, de praktiske informationer og dine fotos. Så klarer vi opsætningen for dig. Vi sender 
herefter opsætningen til din godkendelse inden den slås op på klubbens hjemmeside. 

 

LM Klubbens Design-kit 



Pressefoto af Torben Petersen, Nyborg Turistinformation. (egne privatfoto kræver ikke kildeangivelse) 
 
Tekst formuleret af tovholder til fremhævelse af lokaliteten. Eks. I Nyborg – Danmarks Riges Hjerte – 
holder LM Klubben lokaltræf med det formål at udveksle erfaringer med vores både, nyde hinandens 
selskab, havnen og se byens historiske seværdigheder 

 
Program (program-eksempel) 

Fredag den 20. august 
Ankomst. aktiviteter angives med klokkeslæt 
Kl. 1800-2200: fælles grill ved bålpladsen. Egen mad og drikkevarer. 
Lørdag den 21. august  
Kl. 0930-0945: velkomst. LM Klubben evt. giver en 
velkomst/morgenbitter 
Kl. 0945-1200: åben båd og hyggesnak på broen. evt. LM Klubben 
giver en øl og vand  
Kl. 1200-1300: middagspause 
Kl. 1300-1500: aktivitet. LM Klubben kan evt. være vært/betale entre 
afhængig af sted, pris og det kan holdes indenfor budgettet. 
Kl. 1500-1700: eftermiddagsmøde på broen. LM Klubben kan evt. 
være vært med en øl eller vand. 
Kl. 1800-2300: fællesspisning evt. i sejlklubbens lokaler – evt. grill og 
evt. eget medbragt mad. LM Klubben kan være vært med lidt 
drikkevarer.  
Kl. 2300-2330: fælles oprydning af lokaler eller plads. 
Søndag den 22. august 
Kl. 0900-1100: morgenbuffet. LM Klubben kan evt. være vært. 
Kl. 1100-1200: oprydning. 
Kl. 1200-1215: officiel afslutning på træffet – kan evt. ske ved 
afslutning af buffet. 
 
 

 
 
 

 

LM LOKALTRÆF 
NYBORG  

Den 20-21-22 august 2021 

Værtsbyens vartegn, skulptur o.l.  



Praktiske informationer. 

Træffets samlingspunkt: her angives træffets samlingssted f.eks. på broen og i X-by Sejlklubs lokaler.  
Havnepladser: her angives eventuelt hvor deltagernes både må/skal ligge under træffet. 
Havnepenge. LM Klubben, Danmark betaler havneafgiften lørdag-søndag for sine medlemmer. Tovholder 
udleverer havnemærkat lørdag morgen. 
Tilmelding online via klubbens hjemmeside inden dato.  Eftertilmelding mulig ved henvendelse direkte til 
tovholder pr mail/telefon. Eventuel egenbetaling via webshoppen ved tilmelding.  
Framelding. Vigtigt. Afbud udbedes hurtigst muligt og gives enten telefonisk, på SMS eller pr mail direkte 
til Tovholder. 
Tovholder navn, telefonnummer og evt. mailadresse - vil være at træffe på havnen fra dag? Kl. ?  
Deltagerne bedes snarest muligt efter ankomst kontakte Tovholder, som vil være at finde -hvor? -  Søg 
efter LM Klubbens flag 

Havnekort. (havnekort findes på nettet – markeringsmærker kan vi hjælpe med at indsætte efter ønske 
Det er lidt bøvlet hvis man ikke bruger det jævnligt).   

 

Træf 
samlingspunkt 

Vejledning til at Indsætte markeringsring og pil. 

1. øverste menulinje – indsæt – figurer (vælg pil/cirkel) 
2. når figuren i indsat vil den være markeret i 4 hjørner og kan 

trækkes til den størrelse man ønsker sig. 
3. tykkelsen på figurerne 
4. øverste menulinje – når cirklen eller pilen er markeret -vil der 

være et værktøj yderst til højre – Figurformat – åben og nye 
værktøjer vil fremkomme øverst i menulinjen. 

5.  til venstre for midten vil der være menu (udfyldningsfarve-
kontur til figur-figureffekter) brug kontur til figur. 

6.  vælg farve og tykkelse – valget sker ad 2 omgang.  
 
Vejledning til at indsætte tekstfelt. 

1. øverste menulinje – indsæt – tekstfelt –  
2. anvend første tekstfelt  
3. når tekstfeltet er markeret – kan du skrive din tekst og igen 

klikke på Figurformat – og bruge kontur til figur – her skal 
blot der blot ikke bruges kontur – og ingen kontur vælges – 
teksten bliver derved ikke omkranset af en ramme. 



Fotos. (må gerne være en kollage o.l.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


