Instagram take over – roning.dk
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Dansk Forening for Rosport
Sekretariat

Vis os din passion for sporten.

Skovalléen 38A
2880 Bagsværd
Danmark

Kære roer
Her er en kort vejledning, der gerne skulle hjælpe dig lidt på vej.
Har du nogle spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte
Anna Karina Eli Gravad, akg@roning.dk eller 21268982.

Telefon: 4444 0633
Fax: 4444 0449
E-mail: dffr@roning.dk
www.roning.dk

Hvem kan overtage profilen?
Alle der er medlem af en roklub i Danmark, og dermed medlem af DFfR, kan overtage profilen.

Hvornår har vi en aftale om, at du skal overtage profilen?
Uge XX.
xxxxxxx
Kun roere, der har en skriftlig aftale (E-mail) med DFfRs kommunikationsansvarlige kan overtage profilen.
Adgangskoder må IKKE udleveres til 3. part.
Hvordan gør du rent teknisk?
Profilnavn: roning.dk
Adgangskode: takeover_
Denne kode er fortrolig, og gælder kun i den periode du overtager profilen. Vi har tillid til, at du kan forvalte
dette ansvar fornuftigt.
Vores Instragram profil er forbundet med vores Facebook side dansk roning. Når du har profilen vil vi dagligt
følge med, og lægge udvalgte billeder på Facebook. Det skal du ikke gøre. DFfR har ikke en Twitter konto.
Hvad er temaet for de billeder du skal lægge op?
En roers hverdag = Roning, glæde, fællesskab, passion, liv og udvikling.
Hvor mange billeder skal du lægge op?
Maximalt et billede om dagen og minimum 3 billeder på en uge.
Hvilke tags må du benytte?
Du må meget gerne lave tags på din klub og på dine ro-kammerater. Går du på en efterskole må du også
gerne tagge skolens navn. Og det er også ok at tagge et konkret produkt – dog SKAL produktet have en
relation til dansk roning.
Billeder med upassende tags vil blive fjernet. Er du i tvivl så kontakt DFfRs kommunikationsansvarlige.
Alle billeder skal have tagget #roningdk.
Hvilke slags billede er GO og hvilke er NO GO?
Billeder, der understøtter de nøgleord som er beskrevet under tema, er klart GO.
Billeder af mad, alkohol, personer uden tøj, fra omklædningsrummet eller lignende er NO GO, og du vil blive
blokeret som bruger.
Det er GO, at lægge billeder op som du selv har taget. Hvis du ikke selv har taget billedet, må du kun lægge
billeder op hvis du har fået et ok fra fotografen.
Det er NO GO at ”låne” billeder fra internettet uden at have en tilladelse fra fotografen.
Forældretilladelse
Er du under 15 år skal vi bede om et skriftligt tilsagn fra dine forældre. Rent praktisk skal dine forældre blot
besvare denne mail og skrive OK.
Tak for din indsats! Vi glæder os til at følge dig og se billeder fra din ro-hverdag.
Med venlig hilsen
Anna Karina Gravad, akg@roning.dk. 21268982.
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