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Facebook – administratorrolle 
 
En Facebookside er et vigtigt medie, fordi det på en hurtig og effektiv måde kan kommunikere og informere 
om forskellige emner. Samtidig er der rigtig mange, der benytter sig af mediet, og emnerne bliver derfor 
læst hver dag. 
 
Herunder følger nogle idéer og råd til, hvordan en Facebookside kan holdes kørende samt hvilken rolle 
administratorer har på en side.  
 
Administrator 
En administrator på den enkelte side kan slette indhold, ændre opsætning, redigere osv.  
 
Det er vigtigt, at der er mindst to administratorer til at håndtere en side, da det kræver lidt arbejde, især 
med at svare på spørgsmål samt tjekke at indholdet på siden stemmer overens med den politik, man har 
besluttet.  
 
Derudover er det også en administrators opgave at holde siden aktiv i forhold til nyheder, spørgsmål, 
stævner, billeder, links, arrangementer osv. Det vigtigste er, at en side er aktiv, og at den bliver opdateret. 
Samtidig er det også vigtigt, at de forskellige spørgsmål besvares inden for kort tid (se mere i nedenstående 
punkter). 
 
Ofte er fansene/brugerne af en side selv med til at gøre den aktiv, men især i starten er det vigtigt at 
skubbe den i gang - dvs. en til to gange om ugen at poste/dele noget på siden.   
 
Nedenfor følger en guideline til, hvordan man som administrator kan holde en side kørende: 
 

1. Når der stilles et spørgsmål på siden, så er det vigtigt, at der falder et rimelig hurtigt svar. Hvor 
hurtigt svaret gives kan man lave regler om (man kan fx skrive i feltet ’Om’ på forsiden, at der 
forsøges at give et svar inden for 24 timer). Hvis administratoren ikke kan svare på spørgsmålet, så 
kan man altid skrive, at man vender tilbage med et svar, hvis spørgsmålet skal forbi en anden først.  

 
2. Ligeledes i ’Om’-feltet på forsiden kan man skrive den enkeltes side politik for blandt andet 

sprogbrug, hvad man må poste (må man fx reklamere for tilbehør), spam osv. Herunder skriver 
man således nogle retningslinjer og grundregler for siden. Og hvis de bliver overtrådt, så vil 
administratoren slette indlægget.  

 
3. Under ’Om’ kan man også skrive hvem siden er til, kontaktoplysninger, hvis nogle ude fra evt. vil 

have lyst til at prøve sporten osv.  
 
Længere nede kommer et eksempel til en politik på en side. 
 
Som nævnt er starten på en Fabebookside vigtig, da det er her man får folk inden for og viser, at den er 
relevant for brugeren. Derudover vil en side, når der er tilstrækkelig mange, forhåbentlig også i højere grad 
være selvkørende, dvs. at brugerne selv poster og stiller spørgsmål. Nedenfor følger nogle emner, som 
administratoren kan tage afsæt i og lade sig inspirere af i forhold til de emner der postes på siden: 
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 Post til Facebooksiden 
1. Klubudvikling 
2. Den gode historie – hvis der er en klub, som laver et spændende arrangement, tiltag eller aktivitet, 

så skal andre klubber lade sig inspirere af denne historie.  
3. Reglementsændringer – sker der opdateringer i reglementet, så kan der komme en nyhed ind her.  
4. Tiltag omkring sikkerhed.  
5. Tiltag omkring miljø.  
6. Resultater fra stævner. 
7. Kursustilbud fra kursusportalen. 
8. Nyhedsbrev kan også blive lagt ud på Facebook.  
9. Nye medlemmer kan stille spørgsmål inde på siden; hvad gør jeg? Hvem skal jeg kontakte? Etc.  
 

Derudover vil der være andre faste aktiviteter på Facebook: 
1. Videoer med de enkelte grene samt andre sjove, skæve, relevante indslag. 
2. Spørgsmål. Fx hvilke ambitioner har du på din sportsgren vegne? 
3. Polls/spørgeskema – hvordan synes vi udvikler vores sport endnu mere.  
4. Coverbillede-konkurrence – Tag et fedt billede og få det som coverbillede i 14 dage på Facebook. 

 
Hvordan laver du et godt opslag? 
Når du poster et opslag på din facebookside er det vigtigt, at du har følgende in mente: 
 

 Oftest er det bedst med en kort tekst, som linker til en længere tekst på dit website. Folk læser ikke 
lange tekster, når de scroller ned ad facebooksiden ligesom du får folk over på dit website, som 
oftest er den vigtigste platform.  

 Husk altid et billede. Det får højere reach (kommer ud til flere) ligesom opslaget opdages af flere. 

 Tag gerne de personer, som har forbindelse til opslaget. På den måde får du et højere reach.  

 Markér gerne beliggenhed 

 Husk altid at tjekke igennem for stavefejl og en generel korrektur. 
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Et eksempel til en Facebook-politik 
Der skal lægges en klar plan for, hvordan siden skal bruges, samt hvor meget der ”accepteres”. Der skal 
således skrives et kodeks for brug af siden. Nedenstående eksempel er taget med afsæt i en overordnet 
DMU-profil, men kan bruges til alle grene. Et eksempel på et Facebook-kodeks kan se således ud (skal 
skrives på selve Facebook-profilens forside under about/om): 
 
Om DMU: 
Danmarks Motor Union (DMU) er specialforbundet under Danmarks Idræts-Forbund som organiserer 
Motorcykel- og powerboat-sporten i Danmark. DMU-sporten er opdelt i 5 sportsområder 
(sportskommissioner): Motocross - Off-track - Road Racing og Speedway. For nogle af sportsområdernes 
vedkommende er der yderligere opdelt i forskellige specialdiscipliner. 
 
Danmarks Motor Union er nationalt organiseret under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og internationalt 
organiseret under FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) og UEM (Union européenne de 
motocyclisme). 
 
Mission: 
- DMU er den førende organisation for motorcykel- og powerboat-sport i Danmark. 
- DMU skal fremme og udvikle sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, 
ledere, instruktører, officials og klubber. 
 
Vilkår for brug af Facebook-siden: 
Denne Facebook-side er DMU’s officielle Facebook-profil. Siden er oprettet med det formål at informere om 
alt fra reglementsændringer til klubudvikling samt information om tilbud og kurser fra DMU. DMU 
Facebook ønsker, at siden benyttes som et forum, hvor medlemmer er aktive og bruger siden til at diskutere, 
informere og dele forskellige emner. Har man spørgsmål 
 
I den forbindelse er der imidlertid nogle grundregler og vilkår, som skal overholdes. Dem kan du læse her: 
Vi forventer at medlemmer, gennem deres bidrag til facebooksiden, respekterer sidens andre medlemmer 
og Facebooks generelle retningslinjer. Vi forventer derfor, at medlemmerne heller ikke poster indhold, der 
falder ind under kategorierne nedenfor. DMU Facebook fjerner alle posts, der: 

 Er upassende eller stødende – både skriftligt og visuelt 

 Er chikanerende eller truende 

 Er bevidst irrelevante eller spam (herunder reklamer, salg af tilbehør m.m.) 

 Overtræder enhver lovgivning 

  

 Ikke lever op til Facebooks generelle regelsæt 
 
Svartid: 
Vi bestræber os på at svare så hurtigt som muligt, hvilket vil sige inden for 24 timer. Det kan ske, at der går 
længere tid.  
 
Kontakt: 
Er du interesseret i at læse mere om DMU og organisationen, så gå ind på DMUs hjemmeside ved at klikke 
her: www.dmusport.dk 
 

http://www.dmusport.dk/
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Har du spørgsmål vedr. DMU Facebook, selve organisationen eller de enkelte sportsgrene, så kontakt DMU 
på telefon eller e-mail: 
Tlf.: 43 26 26 13 
E-mail: dmu@dmusport.dk 
 


