
Retningslinjer for brug af sociale medier for VFB Damefodbold.  

Generelt om teksten 
Skriv positivt og gerne med godt humør samt optimisme. Eller bare nøgternt og faktuelt, hvis der ikke er 
noget godt at skrive. Ingen personangreb, ”shitsstorms” eller lignende. Skriv som om det skulle trykkes i en 
avis og tænk på at alle kan læse det og stille forfatteren til ansvar. Husk at lukkede siders opslag kan deles 
og derved mangfoldiggøres i det uendelige, på godt og ondt. Skriv så kortfattet som muligt. Henvis til 
hjemmesiden om nødendigt. 
 
Hvem har ansvar 
Det bør altid fremgå hvem, der er ansvarlig for fx en facebookgruppe, hvem der er redaktør. Fx en træner 
eller en holdleder til et ungdomshold. Ikke fx U-10 holdet generelt, og med afdelingens logo. Begrundelse: 
Hvem har ansvar for siden? Måske træneren eller en forælder? Både træner, ledere, forældre og spillere 
skiftes ud, så selvom det starter som en lukket gruppe, bliver den mere og mere offentlig som tiden går. Det 
er derfor bedre at starte en ny side med en ny ansvarlig og lukke den gamle side, hvis pigerne fx får ny 
træner.  
 
Fotos 
Fotos er dejlige på de sociale medier, men også her skal man tænke sig om. Man skal altid have en persons 
tilladelse til at offentliggøre et foto af vedkommende. Eller forældrenes tilladelse. 
Tag aldrig fotos i et omklædningsrum! Og ingen af mere eller mindre afklædte børn eller unge under 18 år. 
Netop dette er der strenge regler for! Men man kan også blive straffet for at dele uønskede fotos af voksne. 
 
Brug af afdelingens og klubbens logo 
Klubbens og afdelingens officielle logo er ikke til uddeling! Alt hvad der står på sider med logo 
repræsenterer afdelingens eller klubbens officielle holdning. Det vil sige, at bestyrelsen enten står bag 
opslaget, eller har godkendt det. Hvis bestyrelsen har tillid til en person, kan vedkommende evt. få lov til at 
bruge afdelingens logo. Man kan fx aftale retningslinjer for indholdet på siden. Vil man bruge klubbens logo 
skal det godkendes i hovedforeningen. Husk at der med tilladelsen følger et ansvar for hvad, der står på 
siden. 
Derimod må man gerne kalde siden for Falkos U-8 hold i VFB eller Jens Quist superteam for U-12 piger eller 
hvad man nu finder på, uden at spørge bestyrelsen eller klubben. 
 


