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Analyse af billedsbeskæring på Rotary.dk 

Generelt 
Topbillede for land, distrikt og AG-område beskæres til ca. 2:1 format  

Områdebillede for land, distrikt og AG-område beskæres til 332x312. Ingen beskærings- og valgmulighed 

Undersider (topfotoet) incl. Projekter, arrangementer, artikler, blogs, månedsbreve, ugebreve og 
månedens leder beskæres til 3:2 format og udsnit kan vælges. 

Gallerier vist i højre kolonne af undersider croppes til format 3:2 ingen beskæringsmulighed eller 
valgmulighed for udsnit.  

Oversigt over Gallerier oprettet under medie croppes til format 3:2 og med fast bredde 334 px.  

Måneds- og ugebreve. Topfoto croppes til format 2:1 – bredde = 760 px. Thumbnails  croppes automatisk 
til 4:3 format. Ingen valgmuligheder for beskæring eller valg af udsnit. 

Mødefotos. Croppes til format 6:5 Udsnit kan vælges og scaleres.  

Se eksemplerne på de næste sider. 
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Distrikt topbillede 

 

Croppes til 650,78 x 333,73 px. Udsnit kan flyttes og hvis billedet er stort nok kan det scaleres til min. 
målene. Forholdet mellem bredde og højde er 2,54 : 1,30. Hvorfor ikke sætte det til 2 : 1? 

Distrikt områdefoto 
Ingen crop-funktion. Croppes altid til 332 x 312. Der bør kunne vælges udsnit. 
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Månedens leder og øvrige undersider

 
Kan scaleres og udsnit kan vælges. Bredde-højdeforhold svarer næsten til 3 : 2 – kan det sættes exact til 
3:2? 
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Gallerier 

 

 

Visning i højre kolonne viser fotos der er croppet til ca. 3:2 i tværformat. Der er ingen mulighed for at vælge 
en beskæring eller et udsnit, hvilket resulterer i, at personer ofte får ”hovedet skåret af”. Hvis vi i stedet 
vælger et forhold 1:1 og så kan vælge visningsudsnit vil det gøre funktionen mere spiselig. 

Oversigten over et enkelt galleri viser fotos i 3:2 format og en fast pixelbredde på 334 px.  

I den endelige visning vises fotoene med deres oprindelige størrelse og beskæring og det er OK. 
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Mødefotos 
Croppes til format 6:5 – Billedbredden sættes til 337 px nøje afpasset efter pladsen i mødets header. 
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Profilbillede 
Beskæring og udvælgelse af område virker rigtig godt på profilfotos. Beskæringen giver et 1:1 format. 
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Månedsbreve/ugebreve 
 

Topfoto scaleres til format 2:1. Udsnit kan vælges og scaleres. 

Thumbnails på forsiden af måneds-/ugebrevet croppes til 4:3. Croppes automatisk ud fra det foto, der er 
valgt til detailsiden for den aktuelle artikel. 

Fotos i højrekolonnen croppes automatisk til max. 170 px i bredden. Fotoet har ikke noget fast format og 
der kan ikke vælges beskæring eller udsnit. 

Artiklen, der viser hele historien fra forsiden, følger reglerne for undersider. 

 


