
Nu kan du få alle golfsportens nyheder direkte på din egen hjemmeside via et Golf.dk RSS 
feed. Alt hvad du skal gøre, er at implementere nedenstående JavaScript kode på din egen 
hjemmeside. 

Du kan selv bestemme om du vil bruge den vertikale eller horisontale version, samt hvor mange 
nyheder du vil vise. Du kan også selv bestemme bredden på det vertikale feed og højden på det 
horisontale feed, så det er tilpasset lige netop din klubside.

Ønsker du selv at producere det grafiske layout, kan du hente en ”rå” RSS udgave 
her: www.golf.dk/news/feed

RSS FEED
Få golfnyhederne på din egen hjemmeside

Sådan tilpasser du RSS scriptet

Vertikal:

<iframe src=http://www.golf.dk/news/feed/clubnews/vertical/160/5 
width=160 height=901 scrolling=no frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0>
  <p>Your browser does not support iframes.</p>
</iframe>

Horisontal:

<iframe src=http://www.golf.dk/news/feed/clubnews/horisontal/175/5
width=835 height=175 scrolling=no frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0>
  <p>Your browser does not support iframes.</p>
</iframe>

Vertikal:       X = grøn

Horisontal:   X = (grøn x gul) + 60   
                   Ved overstående eksempel: 835 = (175 x 5) + 60)

Den lilla parameter angiver højden af den Iframe som kommer til at indeholde nyhedsbjælken, den 
kan regnes frem ved følgende formel:

Vertikal:       X = (grøn x gul) + 101

Horisontal:   X = grøn
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Grå baggrundsfarve
#e4e5e6

Sort overskrift
#000000
Georgia
17 px

Grå tidsstempel
#74787d
Verdana
9 px

Sort brødtekst
#000000
Verdana
11 px

Sort link tekst
#000000
Serif
16 px

Billeder
50 x 36 pxX

De ting du selv skal ændre på scriptet er markeret med farve nedenfor:

<iframe src=http://www.golf.dk/news/feed/clubnews/horisontal/175/5 width=835 height=175 
scrolling=no frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0>
  <p>Your browser does not support iframes.</p>
</iframe>

Den røde parameter angiver om nyhederne skal stå horisontalt eller vertikalt, og de to 
valgmuligheder er vertical og horisontal. 

Den grønne parameter angiver på den vertikale bredden af nyheds bjælken, og på den horisontale 
angiver den højden, den kan dog som minimum ikke blive smallere end 160 px på den vertikale, 
eller lavere end 175 px hvis det er den horisontale. 

Den gule parameter angiver antallet af nyheder du ønsker at få vist. 

Den blå parameter width angiver bredden af den Iframe som kommer til at indeholde nyheds 
bjælken, den kan regnes frem med følgende formel:


