
  

Hva skjer i Todalen?



  

Oversikt - Todalen.no
● Starta som et utspring i Godt mot, Todalen 

sommeren 2009.
● Informasjon om bygda fra Todalen.net
● En aktiv side med erfaringer fra TodalenIL.net

● Målet er å profilere Todalen og være et 
opplysningsmedium for bygda.

● På våren 2010 ble det opprettet styre og 
registrering i Brønnøysundregisteret.

● Logo av Line Kvendset



  

Oppstarten
● Målet var å få siden operativ 

til lanseringen av TV-serien 
«Fjellgården i Trollheimen»

● 25. august 2009, ble vi tatt 
på senga med lansering på 
Trollheimsporten, og 500 
besøk.

● I løpet av første måned fikk 
vi 6000 besøk og 18 000 
sidevisninger.



  

Siden da...

● Besøk: 221 700
● Sidevisninger: 545 800
● Unike besøkende: 28 800
● Gjennomsnittlig besøkslengde: 2,9 minutter
● Totalt har det vært 1,3 års besøk, noe som betyr 

at i snitt er noen innom nesten hele tiden.
● Kan også ses på som 6,5 årsverk som er blitt 

brukt på besøkstid hos oss.



  

Dagens bilde og nyheter
● For å forsikre oss om at det hver dag skulle 

være noe nytt, innførte vi dagens bilde.
● Todalingene bidrar med bilder, noe vi er helt 

avhengige av.
● Arkivet over dagens bilde er sidens mest 

besøkte underside.
● Totalt publisert 1569 forskjellige saker, i snitt 

nesten tre per dag.



  

Andre nyttige sider
● E-postliste
● Aktivitetskalender
● Værvarsel
● Organisasjonssider
● Webkamera
● Blogg



  

Trafikk fra hele verden
● Norge: 215 000 av 221 000
● USA på 2.plass: 1791



  

Trafikkilder
● Mest er «Type-in», altså 

de som skriver 
Todalen.no eller har 
siden som bokmerke

● 31 000 fra Google
● 22 000 fra Facebook
● 9 000 fra Kvasir



  

Mest populære saker
● Skialpinismen
● Bjørnen på Kårvatn
● Todalsdagen (lagbilder)
● Gammelt frå Todalen
● Streiftog rundt bygda



  

Månedens bilde - Februar

● Vinterkveld i Romådalen – Frode Grønmyr



  

Årets bilde

● Frostrøyk - Kjetil Sogge
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