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FORMÅL 

Formål med dette dokument er å sette retningslinjer for innsendelse av artikler til kickboxing.no 

Bidrag sendes som E-post til webmaster@kickboxiing.no 

All tekst og materiale som legges ut må være produsert av innsender. Brukes det deler av andres innhold skal 

kilde oppgis. Alle bilder som skal brukes på kickboxing.no må være avtalt brukt med rettighetsshavere. 

Det kan maksimalt sendes inn 20 bilder pr. artikkel. Alle bilder må være under 300Kb i størrelse. 

Artikler som er politisk rettet kan ikke regnes med at blir publisert. 

Artikler som kan virke negativt eller skade idretten vår kan ikke regnes med blir publisert. 

Webmaster og Webredaktør har retten til å nekte artikler som ikke anses som passende. 

Skrive artikler til kickboxing.no 

I utgangspunktet skiller vi mellom to typer artikler: Nyhetsartikkel og Informasjonsartikkel. Nedenfor 

spesifiseres forskjellene mellom de to: 

  Nyhetsartikkel Informasjonsartikkel 

Hensikt  Å informere om en hendelse Å informere om et emne 

Fokus Hva har skjedd? Hvorfor er dette 

interessant for bruker? 

Hva er bruker interessert i å få vite? 

Linker Linker til relaterte saker (eks resultatlister) Linker til mer utdypende eller relatert 

informasjon 

Form Subjektiv hvis det er av type 

reisebrev/rapport, med tydelig 

avsender/forfatter. 

Vanligvis bør allikevel denne typen ha en 

objektiv form. 

Objektiv (ingen bruk av jeg/vi etc. i 

teksten). 

Innhold Nyheten må være kickboxingrelatert 

(klubb eller person). 

Hvis artikkelen handler om resultater eller 

stevnerelatert innhold må artikkelen ha 

forbundstilknyttning til NKBF og eller 

WAKO. 

Informasjonen må være 

kickboxingrelatert (klubb eller person). 

Hvis artikkelen handler om resultater 

eller stevnerelatert innhold må 

artikkelen ha forbundstilknyttning til 

NKBF og eller WAKO. 
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Teksttips 

 Det er aldri noe poeng å lage kompliserte artikler. Skriv enkelt og intuitivt.  

 Bruk luft! Legg inn avsnitt, undertitler, bilder og punktlister. Artikkelen blir mer åpen og innbydende.  

 Hvis innholdet er veldig tungt, vurder å lage en enkel artikkel med linker til mer utfyllende informasjon  

 Sjekk alltid etter skrivefeil i teksten selv. Bruk for eksempel ordlisten i word.  

Webmasters oppgave  

 Webmaster kan/skal redigere artiklenes innhold og skrivefeil etter disse retningslinjer.  

 Hvis det er for graverende feil kan webmaster refusere hele artikkelen, og sende denne tilbake for mer arbeid. 

 Hvis innhold kan virke støtende eller har diskriminerende innhold forbeholder webmaster retten til å forkaste 

innlegget. 

 Ukvemsord vil bli slettet. 

 Artikkler som ikke anses som kickboxingsrelatert eller resultater / rapporter som ikke har tilknyttning til 

NKBF eller WAKO forkastes. 

 


