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Omlegging 2016/2017

• Oppsigelse fra Scooter/Tag studio 

• Ny avtale Idium inngått juni 2016

• Løsning basert på Wordpress okt.

• Lansering des 2016

• Gammel løsning ned febr 2017

• Fullt driftsår 2017



Økonomi

Tilbud fra Escio inkl. NVC og import av eksisterende innhold: 340.000 kr + ca. 60 
000 kr året i drift

Tilbud fra Idium: Enkel side basert på Wordpress. Prisen endte på under 50.000 kr, 
og i underkant av 1000 kr/mnd. i drift. Uten NVC og import av gammelt innhold.

NY NVC etablert januar 2018, på egen server, til en brøkdel av prisen som Idium og 
Escio ville ha.

= store besparelser, økt handlefrihet for klubben





Redaksjonen

• Harriet Wiggen

• Ståle Garborg

• Morten Bøhmer

• Ida Sollie

• Signe Karin Hotvedt (daglig drift, web.red.)

Harriet og Signe har dekket alle de store mesterskapene og de fleste høystatusløp mellom 
seg.

Morten og Signe har holdt i kontakten med Scooter/Tag og Idium

Ståle og Harriet har jobbet med ny NVC-løsning.





Aktivitet

• Problemfri drift, 100 % oppetid

• Enkle justeringer 11 redaktører, 52 skribenter

• Stor variasjon mellom DK

• 585 artikler. 122 info-sider, 2307 bilder





Trafikk

20.000 unike brukere er registrert 2017

Ca 1500 brukere kommer ukentlig

121.000 sidevisninger 2. halvår

Per måned: 20.000 juli, 23.000 aug., 19.000 sept., 32.000 okt., 26.000 
nov.

Beste enkeltdag 31. august: 1866 sidevisninger. 





Den typiske bruker

• 2,6 sider per besøk

• 140 – 160 sekunder per økt (brukersesjon)

• Mandag er ukas travleste dag. 

• Trafikken er høyest mellom kl. 20 og 22.

• 43 % av brukerne er på PC, 42 % på mobil og 15 % på nettbrett. 
Mobilbrukere: iOS 62 %, Android 37 %.

• 4,7 % kommer fra Sverige. Deretter følger Nederland og Spania.

• Brukerne kommer ca. 1/3 fra søkemotorer, 1/3 fra sosiale medier og 
1/3 skriver adressen vår direkte inn i nettleser.





Sponsorer

Bunnstripe på forsida med thumbnails

Bannere på høyreside i alle artikler

Mulighet for lokal sponsorliste i egne artikler

Egen sponsor på NVC

Mulighet for å legge sponsornavn på toppbanner

Dette gjør det enkelt å skille mellom redaksjonelt innhold og 
annonsør/sponsor.





Nytt siden lansering

• Ny NVC lansert i januar

• Forsiden utvidet fra 6 til 12 nyhetssaker

• Lokale bildemapper opprettet

• Mulighet for lokale sponsorlister

• Løpende oppdateringer




