
Et arrangement vises på 3 

forskellige måder. 

De to små er her og den 

store komplette er på 

næste side. 

 

Den første vises ved 

kalenderen. 

 

Den anden vises på 

partnersiden. 

15-11-2021 1 Opret et arrangement på saxby.dk 

Rettelser og kommentarer 

bedes sendt til ole@saxby.dk 

mailto:ole@saxby.dk


Sådan ser et arrangement 

ud, men en komplet 

visningen af et 

arrangement, er der ikke 

plads til her, billedet er kun 

lidt af det. 

Så her et et link til en 

komplet visning af et 

arrangement.  

2 Opret et arrangement 

Download 
eksempel på 
arrangement

https://saxby.dk/wp-content/uploads/2021/11/1Event.pdf


3 Og udfyld her  

3 Log ind 

1 Log ind – klik her  

2 Udfyld her  



4 Vælg  

2 Og klik derefter på “+ Tilføj dit 

arrangement” 

1 Efter log ind, klik på “Dine arrangementer” 



5 Titel, indhold, foto  

Titel er navnet på 

arrangementet 

Der kan tilføjes op til 3 

topbilleder, der passer 

til arrangementet. 

 

1200 x 457 - anbefalet 

pixel størrelse. Og 

gode, skarpe billeder. 

Læs mere om billeder i 

Brugervejledningen 

side 10 - 13 

 

Formattering af teksten. 

Der kommer flere værktøjer ved 

klik på sidste ikon i rækken. 

Beskrivelse 

Her skal der være en 

beskrivelse af 

arrangementet.  

Der kan tilføjes links til 

hjemmesider eller 

andet ekstern 

information, og teksten 

kan formatteres. 

Tilføj medie. 

Herfra kan der indsættes billeder i beskrivelsen. 



6 Dato og tid 

Dato for arrangementet. Når der 

klikkes i feltet, kommer pop up 

vinduet hvor datoen skal vælges.  

Fler dags arrangementer skal 

have en slutdato 

Tidspunkt. På 

samme måde er der 

et pop up vindue til 

tids angivelsen.  



7 Sted 

Adresse 

Når der skrives en adresse i feltet 

kommer den røde markør 



8 Evt salg af billetter og tilmelding, samt FLERE BILLEDER 

Hvis det er et 

arrangement med 

billetsalg, angives link til 

billetsalget her. 

Her oprettes en knap, 

som billetkøberen kan 

klikke på, for at aktivere 

linket. Se næste side. 

Feltet ’FLERE BILLEDER’ 
Billeder indsat her vises under beskrivelsen af arrangementet.  

Læs mere om billeder i Brugervejledningen side 10 - 13  



9 Deltagerliste 

Hvis man skal tilmelde sig arrangementet så 

markere her.  

Fungerer uafhængigt af et evt. billetsalget. 

Klik på knappen giver denne 

tilmeldingsboks 

Markeringen tilføjer denne knap 



Her skal vælges hvilke kategorier  

arrangementet skal vises under 

ved søgning i kalenderen 

Der kan vælge op til 3 kategorier. 

 

Hvis der mangler passende 

kategorier, så skriv til os på 

support@saxby.dk for at få 

oprettet en kategori. 

11 Kategorier 

mailto:support@saxby.dk


Hvis der er bedt om tilmeldinger til arrangementet, så ses de tilmeldte her. Og der kan manuelt tilføjes 

deltagere på listen.  

Hver gang der er en tilmelding sender systemet en mail med info til ejeren af arrangementet. 

 

Det der er tastet ind i arrangement oprettelsen gemmes først når der klikkes på GEM, enten gem som kladde 

og redigere og publicere senere, eller gem og publicere med det samme. 

12 Deltagerliste og publicering 

Når du publicerer dit arrangement, så kontroller at alt vises korrekt for en gæst på saxby.dk. 

Også hver gang du retter noget  



Her kan man vælge at redigere eller slette. 

Hvis man vil publicere en kladde, et udkast, så skal man vælge ‘REDIGER’ og herefter  

vælge ‘GEM OG PUBLISER’. 

Hvis et arrangement afholdes mere end en gang så brug ‘KOPIER’ og ret det der skal 

ændres i kopien. 

12 Dine arrangementer 
Et klik på dine arrangementer, henter oversigten nedenfor  


