
 

 

Digital trænerguide – IF 
Skjold Sæby 

 

 

Denne lille guide har til formål at informere trænere såvel som 

holdledere om, hvad klubben ønsker hjælp til på de digitale 

platforme, hvor klubben kan findes. Det er vigtigt for klubben, at vi 

følger med i den stigende digitalisering, som meget naturligt også 

rammer en amatørfodboldklub som IF Skjold Sæby. Som så meget 

andet, så kan klubbens ikke drives ordentlig uden et af de vigtigste 

elementer – trænerne! Vi håber derfor, at I vil sætte lidt tid af til at 

læse, hvad klubben gerne vil have hjælp til. Det vil, på sigt, både 

styrke klubbens evne til at kommunikere med alle, som har interesse 

i Skjold, og samtidig give en grobund til at udvikle særligt sponsorers 

interesse i Skjolds gøren og laden på de digitale platforme.  

 

  



 

 

En digital håndsrækning  
På nuværende tidspunkt, så ønsker klubben hjælp til to konkrete 

initiativer:  

1. Få flere besøgende og mere (digital) trafik på vores 

nuværende platforme (Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube)  

2. Få en velfungerende og besøgt hjemmeside op at køre, hvor 

der tydeligt fremgår, at der er noget aktivitet. Det vil sige, at 

den bliver brugt af klubben såvel som trænere og holdledere.  

 

”Få flere besøgende” 
Det I kan hjælpe med her, er, at I sender billeder, videoer, historie 

mm. fra jeres hverdag som træner i Skjold. Vi vil enormt gerne have 

noget materiale, som vi kan bruge på de sociale medier. Det kan være 

en sejrssang, en øvelse af en finte eller bare et socialt arrangement, 

som I har taget initiativ til at afholde. Det er vores indtryk, at særligt 

de yngre medlemmer synes det er sjovt, hvis de kan se billeder eller 

videoer af dem selv via Skjolds officielle kanaler. Det giver dem i 

øvrigt også en følelse af at være en del af et klubfællesskab.  

I behøver ikke altid at sende billederne til os. I må også gerne dele 

ting fra træning og kamp på jeres egne profiler – men kun hvis I har 

lyst. I denne sammenhæng må I dog meget gerne ”tagge” klubben i 

jeres billede eller opslag. Det kan gøres på stort set alle sociale 

platforme ved at skrive følgende:   

@ifskjoldsaeby 



 

 

 

Herved kan vi se, like og dele jeres opslag, og dermed når vi ud til 

flere brugere. Derudover så har klubben faktisk også et officielt 

”hashtag”, hvilket I også gerne må bruge. Det ser sådan ud:  

#ifskjoldsaeby 

 

”Få en velfungerende og besøgt hjemmeside” 
Der er flere elementer, som gør sig gældende i jeres hjælp til vores 

nye hjemmeside.  

Via DBU-appen er det muligt at lave en indberetning af en ”livescore” 

til hver af jeres kampe. Det er både mål og potentielt, hvis der er 

nogle spillere, som modtager kort. Denne data herfra er særligt 

interessant for os, fordi den synkroniseres med vores nye 

hjemmeside. Det vi sige, at inde på jeres ”fanen” på hjemmeside vil 

man nu se en samlet oversigt over, hvem der har scoret og hvor 

mange. Hermed bliver hjemmesiden pludselig mere interessant for 

medlemmer og forældrene – og det skaber alt andet lige flere 

besøgende.  

Det er derfor vigtigt, at I enten selv ELLER en forælder har mod på at 

foretage disse livescore-opdateringer til hver af jeres kampe.  

Vi kan via klubbens system gøre en forælder til livescore-indberetter. 

Det kræver blot, at de sender en mail til Bolette Rafn 

(boletterafn@hotmail.com) med følgende info:  

Adresse, mail og telefonnummer.  



 

 

 

Derudover er det vigtigt, at de informationer vi har på vores 

hjemmeside altid er opdateret. Det handler blandt andet om 

kontaktoplysning til jer, træningstider samt hvad jeres pågældende 

Facebook-gruppe hedder. Det er meget udbredt, at hvert hold har en 

gruppe, hvor de deler info om kamp og træning. Potentielle nye 

medlemmer/holdkammerater skal derfor hurtigt kunne finde og få 

adgang hertil.  

I skal derfor altid huske at skrive en mail til klubben på 

(ifskjoldsaeby@outlook.dk), hvis I har ændringer til: 

- Jeres personlige oplysninger (til kontakt)   

- Træningstider 

- Informationer fra Facebook-gruppen 

- Andet interessant, som vi skal lægge ind under jeres 

”fanen” på hjemmeside.  

 

I kan derudover altid maile Martin, Stefan eller Bolette, hvis I har nye 

ideer eller forespørgsel til klubbens digitale platforme.  

- Wesleyhenriksen89@hotmail.com (Stefan)  

- Boletterafn@hotmail.com  

- msmoelholt@gmail.com 

 

På forhånd tak for hjælpen!  
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