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Din Klub på sociale medier

Sociale medier har længe været del af medielandskabet, og for foreninger og sportsklubber er den 
digitale tilstedeværelse blevet et hurtigt og billigt alternativ til at søge i de klassiske medier.

I denne guide kommer der gode råd, tips og tricks samt gratis digitale værktøjer til jeres indsats på 
sociale medier, så I kan nå længere ud med jeres budskaber.
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Strategi for klubbens sociale medier

I kan kalde det en strategi, en handlingsplan eller retningslinjer for brugen af klubbens sociale medier. 
Under alle omstændigheder bør man som klub have nedskrevet regler og procedurer for indholdet i ens 
opslag samt hvilke personer, der har ansvaret for at slå det op.

Jeres strategi kan se ud på mange måder, da hver klub vil have forskellige relevante budskaber. Men vil man 
gerne byde sig lidt til overfor nye medlemmer, lokalpressen eller kommunen kan det være en fordel at slå 
en generel tone an i al jeres kommunikation og eks. portrættere klubben som Den lokale stolthed.

Budskaberne, der passer på ens egen klub, kan i den forbindelse være mange, såsom at man er en af 
Danmarks motorklubber:

• Der historisk har flest medaljevindere blandt medlemmerne 
• Der er blandt de ældste med en lang historie
• Der er ung, men blandt de bedste inden for…
• Med flest medlemmer
• Med rigtig gode træningsfaciliteter 
• Der har et medlem med mange internationale medaljer
• Der lige har investeret i et nyt, moderne baneanlæg
• Der har indført nye miljøtiltag
• Der snart afholder et EM/VM
• Osv.

Brug eller indflet gerne budskaber som disse i jeres opslag generelt, når der er muligt. På den måde vil det 
stedfæste sig i folks bevidsthed og man vil automatisk forbinde jeres klub med de positive budskaber. 
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Gode råd til SoMe-indsatsen

#2 Opdel teksten
Lav gerne opslag med længere tekst, men gør opslagene 
overskuelige for læseren ved at have en startsætning/overskrift 
på én linje og lave punktopstillinger nede i teksten. På den 
måde behøver man ikke fatte sig i korthed og kan få alt relevant 
info med i opslaget.  

#1 Gode billeder
HUSK gode billeder og videoer. Billedet er ofte det første, der 
fanger øjet i newsfeedet, og det hjælper modtageren til at 
afklare, om opslaget er relevant. Tip: Sæt en rød ramme om jeres 
billede; dette giver kontrast og bedre blikfang i forhold til eks. 
Facebooks blå farve. 
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#3 Få folk til at kommentere og dele
Formulér gerne jeres opslag som spørgsmål, hvis det giver 
mening, eller forsøg på andre måder, at få jeres følgere til 
at kommentere og dele jeres opslag. Kommentarer og 
delinger giver generelt den bedste rækkevidde for jeres 
opslag sammenlignet med Facebooks reaktioner (eks. 
likes).

Kan man derfor indgå i sjove eller konstruktive dialoger 
med sine følgere i kommentarfelterne under sine opslag, 
vil dette øge antallet af kommentarer og give endnu mere 
synlighed. Vær derfor ikke bange for at svare på positive 
kommentarer under jeres opslag. 

#4 Undgå negative diskussioner online
Der kan hurtigt komme sure kommentarer på klubbens 
facebookside og Messenger – men ofte ønsker folk faktisk bare at 
hjælpe ved at gøre opmærksom på ting, de er utilfredse med. 
Under alle omstændigheder bør man ikke begynde at diskutere 
online på skrift, da dette ofte medfører misforståelser og 
eskalationer, hvor kommentarerne tolkes mere sure, end de 
faktisk er.

Indled altid dialogen på sociale medier med et ”Jeg forstår godt, 
at du er utilfreds” og svar ved at fremlægge sagens fakta. Ved 
mere indviklede sager, er det en fordel at flytte dialogen over på 
telefonen eller ansigt til ansigt, hvor misforståelser ikke opstår 
lige så let.  
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#5 Spørg om lov ved personbilleder
Sportsklubber er ikke undtaget reglerne for beskyttelse af 
persondata, hvori billeder af personer indgår. Bruger man 
billeder/video af personer, hvor deres ansigter er tydelige, bør 
man altid spørge dem om lov til at bruge billedet på klubbens 
sociale medier. Er personerne under 16, spørges forældrene også. 

Publikumsbilleder med mange personer betragtes som 
situationsbestemte og der behøves ingen godkendelse, så længe 
ingen tydelige personer på billedet med rette kan føle sig negativt 
udstillet. Og heldigvis bærer mange af vores kørere også hjelme, 
der skjuler deres identitet.

#6 @Tag lokalmedierne
@Tag lokalmediernes facebooksider, hvis I deler en 
artikel om jeres klub fra deres hjemmeside på jeres 
facebookside. På den måde får medierne selv mere 
synlighed og incitament til at kigge en ekstra gang mod 
jeres klub for at lave lokale nyheder.
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#7 Skal vi lave konkurrencer?
Konkurrencer kan virke som en god ide til at få større 
rækkevidde på sine opslag, og i visse sammenhænge kan 
konkurrencer både være kreative og give god mening til ens 
følgere. Man skal bare have to ting i mente: 1. Facebook-
annoncering vil ofte give en bedre og mere præcis 
rækkevidde, der er billigere end en præmiesum. 2. Man skal 
betale spilleafgift til SKAT efter de første 200 kr. af værdien 
på sin præmie.

#8 Publicér lange nyheder på Facebook
Facebooksider har en såkaldt notefunktion, der oftest 
overses i social media-indsatsen. Facebooknoter kan 
være rigtig gode, hvis man ønsker at offentliggøre 
længere nyheder med flere billeder og links – særligt 
hvis man ikke er i stand til at lægge nyheden på ens 
hjemmeside. Notefunktionen er ret intuitiv, og her kan 
du lave flotte opsætninger, der let kan deles på 
Facebook efterfølgende. 
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#9 Henvend jer til børnefamilier
Mange klubber skriver allerede om forestående 
aktiviteter på deres bane. Ønsker man at lokke flere 
interesserede til (måske dem, der i mindre grad kender 
motorsporten), kan man med fordel skrive om nogle af 
sine aktiviteter som en oplevelse for hele familien.

Hvis der er tale om et åbent hus arrangement eller et 
publikumsløb med betalende tilskuere, såsom DM, 
SuperLiga, EM og VM e.l., kan det være en fordel at gøre 
opmærksom på jeres aktiviteter på Facebook og til 
lokalmedierne i god tid til, inden jeres potentielle 
besøgende har lagt andre planer.

#10 Få medlemmer til at @tagge klubben
Når jeres medlemmer eks. lægger billeder fra klubben på 
sociale medier, giver det jer mere synlighed, hvis de også 
tagger klubben i billedet eller opslaget. Sørg derfor også 
for, at jeres facebook-side har et @brugernavn. 

I kan altid printe skilte ud til klubhuset eller skrive på jeres 
facebookside, at medlemmerne gerne må tagge klubben i 
billeder – ligesom I måske allerede har hængt skilte op 
med teksten ”Følg os på Facebook”. 



K
lip

s
#11 Vis hvad I tilbyder
I kan gøre jeres klub mere synlig ved løbende at vise, 
hvad der foregår i klubben med videoer og billeder. 
Det kan være sociale arrangementer, prøveture på 
maskiner, en rundtur i klubhuset eller andre af 
klubbens områder, en hilsen fra jeres medlemmer 
osv. – så at se sige, lave ”virtuelle besøg” i jeres klub 
for folk ude fra.
På den måde kan I gøre nye potentielle medlemmer 
mere familiære med jeres klub, allerede inden de 
besøger jer. Og som I eksemplet her, er det også en 
god idé at oplyse ganske kort om kontaktinfo og 
vise, at klubben står til rådighed. 

#12 Tag udgangspunkt i de forskellige medlemmer
”Genkendelse” er et af de vigtigste ting for at fange 
folks opmærksomhed og vise, hvorfor man eks. som 
klub og sport er relevant for dem. Kort sagt, skal man 
kunne genkende sig selv som ny kører i jeres klub.
I eksemplet til venstre er dette gjort ved at tage 
udgangspunkt i et medlem med et interview (Q&A), 
hvor man målrettet kan stille de spørgsmål og få de 
svar, som kan få flere personer udefra til at tænke ”det 
er jo ligesom mig/mit barn”. Og jo flere forskellige 
medlemmer man eks. interviewer, desto flere 
forskellige personer kan I henvende jer til. Tip: Husk 
gerne at @tagge medlemmet i opslaget.
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#13 Vælg format før medie
Ofte falder tankerne først på de kanaler, som man gerne 
vil kommunikere gennem eks. Facebook, nyhedsbreve, 
hjemmeside etc. Dog er det en god idé at gøre sig tanker 
om et passende format til sit indhold og derefter vælge 
den rigtige kanal. 

Det kan være, at man har en nyhed, som egentlig bedst 
kommunikeres gennem video. Her kan man hurtigt spilde 
sin tid, hvis man først beslutter sig for, at nyheden skal på 
hjemmesiden eller i nyhedsbrevet, og man derfor laver 
nyheden som almindelig tekst, som ikke kommunikerer 
nyheden effektivt nok, og man bagefter må bruge mere 
tid på at sende nyheden ud igen.  

#14 Vis begejstring og vær superfans af sporten!
Når man er på de sociale medier, giver det ofte bedre 
engagement blandt sine følgere at vise stor begejstring i 
sit indhold.

Ved at vise, hvor meget I brænder for jeres klub og 
sporten ”sætter I baren” for stemningen på jeres sociale 
medier, og det vil ofte smitte af på jeres følgere. Som 
klub repræsenterer man sporten på en anden måde end 
den enkelte kører, og derfor bliver I sjovere at følge, når 
man virker som ”superfans” af både de store og små 
ting, der sker i ens klub og sporten.  
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#15 Lav en digital ”sneboldkamp”
En ”sneboldkamp” på eks. facebook betyder, at man på 
venskabeligvis udfordrer eller driller (lokale) rivaler i sine 
opslag. Man kan på den måde som klub udfordre/drille 
andre klubber – enten i samme eller anden sportsgren –
ved at skrive noget humoristisk (om den anden klub), 
@tagge den og lade dem svarer igen i kommentarerne 
eller med et lignende opslag på deres facebook-side og 
ved at skrive det samme #hashtag for jeres sneboldkamp.
Det er generelt en praksis, der skaber god synlighed. Man 
skal dog ramme den helt rette åbenlys humoristiske tone 
samt koordinere sneboldkampen med de ”rivaliserende” 
klubber, så det ikke virker som en hetz.       

#16 Få gavn af andres indhold
Har man medlemmer i klubben, som selv er meget 
aktive på eks. facebook kan i ”genbruge” deres 
opslag på jeres side.
Særligt hvis medlemmet har lagt noget op fra en 
privat træning eller team-aktivitet i udlandet, kan I 
vise, hvor stolt man er over sine medlemmers 
præstationer og karriere – ikke kun overfor 
potentielle nye medlemmer, men også 
lokalmedierne, der kunne være interesseret i at 
høre mere. Husk at @tagge personen, når I deler 
deres indhold.   
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#17 Hyld jeres historie
Har jeres klub en lang historie med gyldne øjeblikke – og 
måske også nogle ældre medlemmer med minder og 
billeder derfra? 
Dette kan bruges i fortællingen om jeres klub eller sporten 
med fokus på eks. traditionerne og sammenholdet, der 
stadig kan opleves i dag som medlem af klubben.
Hiv gerne fat i de medlemmer, der kan hjælpe med at 
klargøre tekst og billeder – og slå evt. opslagene op som en 
ugentlig ting under det alment brugte hashtag #tbt (throw
back Thursday = ”torsdags-tilbageblik”) 

#18 Del flere typer indhold
Mange klubber deler almindelige informationer til 
medlemmerne om eks. træning, arbejdsdage og 
kommende løb.
Man kan med fordel eks. også lave sjove opslag, som 
henvender sig til medlemmer, der hellere vil have et 
godt grin, når de er på facebook – man skal bare 
vurdere, hvor grænsen er hos sine egne medlemmer. 
Man kan arbejde med tre overordnet typer af indhold 
til sine følgere og have fokus på, om ens opslag skal 
være: 
1. Informerende
2. Underholdende 
3. Inddragende (opfordre følgerne til at bidrage)    
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#19 Sæt ansigt på klubben 
Man kan sætte ansigt på klubben på mange måder, enten 
gennem medlemmer, frivillige eller som i eksemplet her en 
maskot. Det gør jeres opslag mere personlige.
Brug gerne de(n) samme personer eller figurer, så man kan 
genkende klubben ud fra dem. Og hvis man er ude at filme, 
skal man heller ikke være bange for selv at stå foran 
kameraet.
Måske har I også tid til at lave en facebook-side, instagram-
eller snapchat-profil alene for en maskot, der kan henvende 
sig til de yngste med sjovt indhold fra maskottens liv.

#20 Tal til medlemmernes konkurrence-gen med challenges
I kan tage udgangspunkt i jeres medlemmers konkurrence-
gen, også når de ikke er på banen. 
Her kan man lave video-baseret ”challenges”, hvor en 
klubtræner eks. kan få kørerne under opvarmningen til at lave 
øvelser eller vise andre skills. Ved at filme øvelsen kan 
køreren til slut nominere én eller flere af sine 
klubkammerater til at gøre kunsten efter – evt. til næste 
træning, hvor de ligeledes bliver filmet og nominerer nye 
klubkammerater. 
Man kan sende videoen til køreren selv til egne sociale 
medier – eller man kan lægge den op på klubbens facebook-
side og eks. bede køreren fra videoen om at tagge sine 
nomineret klubkammerater i kommentarerne nedenunder.   
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Lav relevant indhold til kørerne

Hvem elsker ikke at få nyttigt info? Jeres medlemmer vil have mange små udfordringer forbundet med at dyrke 
motorsport. Derfor kan man give dem ekstra hjælp, særligt hvis de er nye i sporten, ved at lave opslag, billeder 
eller små instruktionsvideoer med praktiske tips og tricks. Disse vil man kunne dele løbende igen og igen for at 
sikre, at så mange som muligt ser indholdet.

Man kan eks. have fokus på:

• Vedligeholdelse af ens maskine
• Sådan rengør du motoren
• De hyppigste småreparationer
• Udskift maskindele selv
• Gennemgang af nødvendigt udstyr ved opstart i 

sporten
• Faktisk svar på alle de små-spørgsmål, som klubben 

modtager fra medlemmer jævnligt 
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”Tænk ud af boksen”

Vil man gerne skrue op for kreativiteten og lave mere nuanceret indhold på sine sociale medier, kan man 
systematisk arbejde med at ”tænke ud af boksen”. Dette kan gøres på mange måder, men den nemmeste opstart vil 
ofte være i form af en fælles workshop, hvor man finder på nye ideer til sit indhold:

Skridt 1:
På workshoppen skriver alle deltagere hver for sig ord og begreber (på post-its) med tilknytning til jeres klub, 
lokalsamfund, motorsport (enten generelt eller en specifik motorsport) o.l. Det vigtigste er at skabe en bredere 
variation mellem ordene/begreberne. Alle post-its puttes i en fælles bunke.  

Skridt 2:
Vælg to tilfældige post-its ad gangen med forskellige ord/begreber og snak om, hvordan de kan kombineres med 
henblik på at lave relevant indhold. Overvej samtidig formålet og formatet for indholdet:
• Skal indholdet Underholde, Informere eller Engagere modtagerne? 
• Og hvilket format(er) passer bedst til at opnå formålet; tekst, billede, video, graf, lyd?

Skridt 3:
Hvis det indimellem kniber med at kombinere to valgte post-its, så prøv at tilføje en tredje eller arbejd med 
ordet/begrebet på én af de valgte post-its.

Ekstra tip:
Det er god workshop-skik at erstatte ordet ”men” med ”og”, når man diskuterer hinandens input. På den måde 
bliver feedbacken mere konstruktiv.

Inspiration: 
Flere virksomheder benytter ovenstående princip på deres sociale medier, hvor man kombinerer flere aspekter fra 
virksomheden med hinanden samt popkulturen. Eks. kan du læse i dette indlæg, hvordan Netflix benytter det i sin 
strategi: Hvad kan vi lære af Netflix’s SoMe-strategi?

https://www.linkedin.com/pulse/hvad-kan-vi-l%C3%A6re-af-netflixs-some-strategi-lukas-jakobsen?trk=portfolio_article-card_title
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Gratis værktøjer til billeder, grafik og videoer

Billeddatabaser
Nogle gange mangler man det perfekte stemningsbillede til sine opslag på sociale medier. Det kan være fristende 
at bruge Google Billeder, dog skal man ofte være opmærksom på at bruge billeder uden copyright. Under 
Værktøjer => Brugsrettigheder kan man filtrere billeder ud fra forskellig copyright. Dertil kan man avende sider som 
pexels.com og pixabay.com, hvor man kan finde billeder uden copyright.

Visuelle hjælpemidler 
Programmer som Photoshop og InDesign kan være nyttige, men også en større omkostning. I dag findes der dog 
mange gratisprogrammer, der ofte kan hjælpe med at lave visuelt materiale til ”husbehov”:

Canva.com
På denne side finder man templates til flotte grafiker. Brugen af siden er gratis, men for at hente sine grafiker 
ned i høj opløsning, kræves betaling. Ofte kan man dog zoome ind på sit værk på skærmen, tage et 
screenshot og eks. skære billedet til i Paint på Windows.

Inkscape.org
Inkscape kræver lidt øvelse, men kan anvendes som et alternativ til InDesign eks. til at lave foldere og 
brochure til PDF og selvprint.

GIMP.org
Kræver ligeledes lidt øvelse og kan anvendes som et alternativ til Photoshop. Programmet har en del 
funktioner til billedredigering, som man har lettere ved at lære, hvis man også nærstudere et par videoguides 
på Youtube. 

http://www.pexels.com/
http://www.pixabay.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=gimp+tutorial
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Video-værktøjer:
Man kan også finde flere gratisprogrammer til både computeren og smartphonen, der hjælper med at 
sammensætte billeder og videoklip til en samlet video. Generelt arbejder man i programmerne på en tidslinje, 
hvori man indsætter de elementer, der bliver til den samlede video. Nedenfor er tre programmer med forskellig 
sværhedsgrad:

Adobe Spark
Spark kan tilgås online og kræver brugeroprettelse. Derefter kan man let benytte en række templates og 
tilføje eks. tekst og billeder, der til sidst gemmes som en video. Spark er ret brugervenligt med begrænset 
funktioner.  

Filmora
Filmora er en app til Android og iPhone, der gør det muligt at klippe videoer sammen og uploade dem til 
jeres sociale medier fra telefonen. Der findes mange af disse apps, så prøv evt. et par stykker for at se, om 
nogle virker bedre for jer.   

Davinci Reslove
Davinci Resolve er et ret omfattende redigeringsprogram, der også anvendes af professionelle. Programmet 
er gratis og knap så brugervenligt som Adobes videoprogrammer. Med lidt øvelse kan man dog både klippe 
flotte videoer sammen og lave grafik. 
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Annoncering, er det relevant?

Facebook-annoncering er relevant i flere sammenhænge for mange af DMU’s klubber. Generelt er 
annoncer den stensikre måde, at få sine opslag ud til relevante målgrupper, hvis man eks. vil tiltrække 
nye medlemmer eller publikum til sine løb. Så længe man husker at lave en præcis tekst med et godt 
billede eller video, så ens annonce virker spændende og ikke bare støjer i folks newsfeed. 
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Annoncering, hvordan?

Annoncering på Facebook og Instagram kræver lidt øvelse, inden man bliver helt bekendt med de forskellige 
værktøjer, som Facebook tilbyder. Dog er der én grundregel, som man altid skal huske:

Nøglen til god annoncering ligger i PRÆCIS målretning.

Den klassiske begynderfejl ved facebook-annoncering er at lave sin målgruppe alt for stor, da annoncerne 
fungerer lidt anderledes end annoncer i avisen. 

Ved den indledende opsætning vil Facebook ofte angive, at din annonce kan nå en målgruppe på flere 
hundrede-tusinde, som jo lyder meget lovende. Dog skal man være realistisk og vurdere, hvor mange personer, 
der reelt finder annoncen spændende. 

Og ofte vil det kun være en mindre del af jeres område, som annoncen er relevant for. Derfor vil Facebook 
spilde jeres annoncekroner på at vise annoncen til mange irrelevante personer, hvis man gør målgruppen for 
stor. Med en præcis målretning effektiviserer man derfor sine annoncekroner, og ofte vil man faktisk kunne 
komme ret langt med et par 100 kr. til sin annonce.

På de næste sider følger en step-by-step guide til at komme i gang med facebook-annoncering:
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Opret Facebook Business Manager

Business Manager er kontrolstationen for at lave annoncer på både Facebook og Instagram. Din 
Business Manger bliver koblet op din personlige facebook-profil og den facebook-side, som du 
ønsker at lave annoncer fra. Dertil kan du både koble flere facebook-sider og teammedlemmers 
facebookprofiler under din Business Manager, så alt er samlet ét sted.

I din Business Manager skal du ligeledes oprette et betalingskort til betaling af dine annoncer. 
Dette er ganske sikkert og Facebook opkræver ikke løbende ekstra gebyrer eller lignende. Vil man 
dog være på den helt sikre side, kan man sanskaffe sig et særskilt betalingskort til en konto, 
målrettet facebook-annoncering.  

Sådan opretter du en Business Manager:

• Gå til business.facebook.com
• Klik på Opret konto.
• Indtast et navn til virksomheden, vælg den primære side, og indtast dit navn og din arbejdsmail.
• Bemærk: Hvis du endnu ikke har en side for din virksomhed, skal du oprette en.
• Indtast dine oplysninger i resten af de obligatoriske felter.

Se hele Facebooks vejledning på dansk her

https://www.facebook.com/micro_site/url/?click_from_context_menu=true&country=DK&destination=https%3A%2F%2Fbusiness.facebook.com%2F&event_type=click&last_nav_impression_id=0IAGqKcaCbDzKxfwE&max_percent_page_viewed=61&max_viewport_height_px=723&max_viewport_width_px=1536&orig_http_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&orig_request_uri=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbusiness%2Fhelp%2F1710077379203657&primary_cmsid=1710077379203657&primary_content_locale=da_DK&region=emea&scrolled=true&session_id=2ZRL1j3rJBEQccKpx&site=fb4b&extra_data%5bview_type%5d=v3_initial_view&extra_data%5bsite_section%5d=help&extra_data%5bplacement%5d=%2Fbusiness%2Fhelp%2F1710077379203657
https://www.facebook.com/business/help/1710077379203657?id=180505742745347
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Opret Kampagne, Annoncesæt og Annonce 

Når du har oprettet din Business Manager og tilknyttet din facebook-side, får du adgang til din 
Annonceadministrator.

Her er annoncestrukturen delt op i henholdsvis:
• Oversigt over dine Facebook Kampagner – som kan indeholde op til flere annoncesæt
• Oversigt over dine Annoncesæt – som kan indeholde op til flere enkelte annoncer
• Oversigt over dine enkelte Annoncer 

Denne opdeling er mest en hjælp til dem, der kører mange annoncer i sideløbende og som har brug for at 
holde overblikket samt måle annoncernes effektivitet i forhold til hinanden.

Når man vil lave én annonce, skal man derfor blot oprette:

• 1 Kampagne – med 1 Annoncesæt – indeholdende 1 Annonce.
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Vælg den rette annonce-type

Når du opretter din annonce, skal Facebook kende din målsætning for at kunne optimere annoncen bedst 
muligt. Derfor skal man fra start have gjort sig tanker om, hvad annoncen skal opnå.

Vil man gerne lokke et betalende publikum til et løb eller folk til et åbent hus arrangement, kan det være en 
fordel at vælge Rækkevidde, som udgangspunktet for sin annonce. På den måde bruger Facebook kun dine 
annoncekroner på at nå ud til så mange som muligt.

Vil man til gengæld have mere trafik til sin hjemmeside, bør man vælge Trafik. Og ønsker man flere reaktioner 
på et opslag eller likes til sin facebook-side, bør man vælge Interaktion. Facebook vil altid optimere ud fra det 
valgte parameter samt målrette dit annoncebudget derefter.  
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Opsæt din annoncen

Næste skridt er så at oprette din annonce, og her starter man med at præcisere målgruppen. 
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Der er ingen faciliste på, hvad en god målgruppe indeholder. Ofte må man prøve sig frem med forskellige 
parametre for at matche målgruppen med budskabet i sin annonce. Dog bør man tænke logisk for at gøre 
målgruppen så relevant som muligt.

*På næste side ses et eksempel på en målgruppe, der kombinerer relevante parametre for motorsport og 
børnefamilier med henblik på at gøre reklame for relevante klub-aktiviteter som en familiebegivenhed.

Først vælger man det geografiske område for annoncen. Her kan man vælge hele Danmark eller med fordel 
finde sin egen by og angive en diameter i kilometer rundt om byen.
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Derefter angives aldersgruppe og sprog. Da vi ønsker at ramme forældre og måske også bedsteforældre er 
målgruppens alder angivet på mellem 30-64 år. Sprog er angivet til dansk for at sikre, at modtageren forstår 
dansk.  

Herefter defineres målgruppen ud fra demografiske parametre, eks. interesser som Motorsport. Læg mærke til, 
at der er anvendt to funktioner i at definere målgruppen for at gøre den mere præcis:

1. Først er målgruppen bredt defineret til personer, der er interesseret i Biler, eller Motocross, eller Speedway, 
osv. Dog er der også tilføjet interesser som Håndværker, eller VVS, eller Mekaniker, da disse faggrupper i 
høj grad er repræsenteret i motorsporten.

2. Derefter er funktionen Indskrænk målgruppe anvendt med parametre, der i højere grad berører 
børnefamilier. Her fortæller man altså Facebook, at målgruppen skal matche mindst et parameter fra hver 
af de to demografi-angivelser. 

På den måde gøres målgruppen væsentlig mindre og præcis, og man øger chancen for at ramme forældre, der 
interesserer sig for motorsport.  
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Øverst i højre hjørne angives den potentielle 
rækkevidde, som er udtryk for det samlede antal 
personer på Facebook, der matcher din målgruppe.

Forsøg at holde den potentielle målgruppe mellem 
20.000 og 70.000 personer ved annoncer, der kun 
skal køre i dit lokalområde.  

Nu skal du angive de kanaler, som din annonce skal 
vises på.

Her kan du med fordel vælge funktionen Rediger 
placeringer, da Facebook automatisk sætter kryds i 
alle tilgængelige kanaler, selvom din annonce måske 
kun er relevant i Facebooks og Instagrams Story 
funktion. 

Overvej hvilke kanaler, der er relevante og kryds af i 
henhold til det.
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Slutteligt skal du indstille budget og tidsplan for din annonce og angive perioden, som Facebook skal 
fordele dit annoncebudget på.

VÆR OPMÆRKSOM, at Facebook automatisk har indstillet et Dagligt budget - altså et beløb, der dagligt 
trækkes i perioden for din annonce. Dette bør skiftes til Livstidsbudget, hvor man angiver det samlede 
beløb, man ønsker at bruge i hele perioden for annoncen.

Undlad at udfylde Budkontrol, så vil Facebook gøre dette for dig automatisk. 
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Din annonce er nu sendt til godkendelse hos Facebook, som skal tjekke, om den eks. indeholder stødende 
eller skadeligt indhold. Dette tager normalt et par timer, men nogle gange kan der gå længere tid.

Når din annonce er godkendt, vil den blive synlig i oversigten for dine Kampagner. Her kan du altid 
deaktivere annoncen, hvis den ikke er effektiv nok, eller ændre i tekst og billede. Vær dog opmærksom på, 
at annoncen skal godkendes forfra, hvis du ændrer i teksten eller billedet. 

Sidste skridt er opsætningen af annoncen med tekst samt billede eller video. Her kan du også vælge, om din 
annonce eks. skal bestå af ét billede eller den såkaldte karrusel-funktion med flere billeder.

Billedet vælges først, og derefter kan du indsætte annonceteksten til sidst. Her har du også mulighed for at se 
annoncens udseende i forhold til, om den vises på computeren eller en smartphone.

Når du er tilfreds med annoncen, scroller du ned i bunden og trykker Bekræft.   


