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DIGITALE RUTER
HJERTEFORENINGENS L A NDSUDDELING  30. AUGUST 2020

Hvad er en digital rute?
En digital rute er en egen-indsamling som oprettes, når en indsamler melder sig til 
på www.landsuddeling.dk
Herefter kan familiemedlemmer, venner, naboer og kollegaer donere til indsam-
lingen via MobilePay eller bankoverførsel.
Samles der minimum 1.000 kr. ind op til Landsuddelingen søndag d. 30. august 
2020, tæller den digitale indsamling med som én fuldført rute ud af gruppens         
15 ruter.

Hvad er forskellen på en indsamlingsrute og en digital rute?
En indsamlingsrute er en traditionel rute, hvor der stemmes dørklokker på 
indsamlingsdagen søndag d. 30. august. En indsamlingsrute gennemføres mellem 
kl. 9.00 og kl. 18.00 på indsamlingsdagen og tager ca. 2-3 timer at gennemføre.
En digital rute er en egen-indsamling, hvor man “går” sin rute online og samler       
ind digitalt. Som indsamler med en digital rute, kan man allerede samle penge       
ind fra den dag indsamlingen oprettes og helt frem til indsamlingsdagen søndag 
d. 30. august kl. 24.00.

Må en indsamler både gå en indsamlingsrute og en digital rute?
Det korte svar er ja, det må indsamleren gerne!
Indsamlerne er velkomne til BÅDE at gå en indsamlingsrute OG oprette én digital 
rute. Dette er muligt, da arbejdet med at få digitale donationer strækker sig over 
længere tid og oftest ligger før indsamlingsdagen. 
Man er desuden også velkommen til at gå mere end én indsamlingsrute på 
indsamlingsdagen. Hver indsamlingsrute tager typisk ca. 2-3 timer, så med vakse 
ben er det ikke et problem at gå to ruter. Og derudover supplere med en digital 
rute.
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Hvordan opretter man en digital rute? 
I dette afsnit vil der være en udførlig trin-for-trin vejledning til, hvordan en 
indsamler opretter en digital rute. 

1.  Gå ind på www.landsuddeling.dk, og klik herefter på ”Deltag i gruppe”

2.  Klik herefter på ’Fortsæt’

3.  Herefter vælger du hvilken gruppe, som du vil samle ind for. Søg på 
postnummerellerbrug+/-ihjørnetforatfindedenheltrigtigegruppe:

4.  Når du har fundet den gruppe, du ønsker at være en del af, klikker du på hjertet. 
Herefter klikker du på ”Gå videre til tilmelding”

5.  Ved det næste trin skal du vælge feltet ”Klik her for at starte en digital 
indsamling”



3

6.  Du bliver nu sendt ind på Hjerteforeningens indsamlingsplatform.                        
Udfyld felterne og klik på ”Opret din indsamling”

  I feltet markeret med grøn, kan du vælge at bruge standardteksten eller        
fjerne den og skrive din egen personlige tekst. Når felterne er udfyldt, klikker    
du på ”OPRET DIN INDSAMLING”

7.  Når du har oprettet din indsamling, skal du oprette en konto for at publicere 
indsamlingen til andre

  Dette kan du enten gøre ved at logge ind med Facebook, Google eller din 
e-mail. Klik på det felt, du ønsker at bruge. 

 
8.  Når indsamlingen er oprettet sammen med din konto, kan du dele ind-

samlingen. Det kan du nemt gøre ved at trykke på ”E-mail”, ”Facebook”, 
”Twitter” eller ”LinkedIn” – afhængigt af, hvor du ønsker at dele din indsamling. 


