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Kjøreregler for kommunikasjon DSI 
Vedtatt i styret 18. april 2018 

Hensikt 
Klubben gir ut informasjon på flere plattformer. Informasjon legges ut av ulike personer, med ulike roller og 
ansvar i klubben. Hensikten med kjørereglene er å sikre ryddighet, felles prinsipper og felles praksis i klubbens 
informasjonsarbeid. 

Prinsipper 
Omdømme. Hva vi presenterer – og hvordan – betyr mye for klubbens omdømme. Vi vil oppfattes som en 
solid, trygg, seriøs aktør. En klubb / en idrett man kan sende barna sine til. En klubb som firmaet kan sponse. En 
klubb som kan regnes med i styrkeløft- og idrettsverdenen. 

Rollebevissthet. Vær bevisst på hvem du er når du legger ut informasjon / kommuniserer med noen om tema 
som er knyttet til klubben: Taler du på vegne av klubben som sådan? På vegne av rollen din i klubben (for 
eksempel klubbtrener eller sponsoransvarlig)? Er du sikker på at budskapet ditt er klubbens budskap, eller bør 
du ta en liten avklaringsrunde med styret først?  

Alltid representant for klubben. Vær klar over at når du legger ut et innlegg som angår klubben eller 
styrkeløftidretten blir du oppfattet som en representant for klubben. Du blir oppfattet slik selv om innlegget 
legges ut privat og du tar forbehold om at innlegget «står for egen regning».  

Målgrupper og vinkling. Vær bevisst på hvem informasjonen du legger ut er beregnet på. Medlemmer? 
Løftere? Aktører i styrkeløftverdenen? Foreldre? Interesserte i styrkeløft? Offentligheten? Husk at det du 
legger ut ofte leses av andre enn de du hadde i tankene. Innlegg som legges ut offentlig vinkles deretter, selv 
om målgruppen først og fremst er medlemmer. 

Stil og språk. Det er klubben som taler, ikke du som enkeltperson. Vi vil at klubben skal oppfattes som solid, 
trygg og seriøs. Uttrykk deg alltid saklig, vær mest mulig presis, ikke bruk et altfor uformelt / personlig språk, 
selv i meldinger og innlegg på sosiale medier.  

Edruelighet i omtale av egen klubb og egne løftere. Vi skal selvsagt framheve DSI og våre løftere – både 
bredden og toppen. Informasjon som er kortfattet og rett på sak er best. Ikke legg ut store mengder bilder på 
klubbens utadrettede sider/profiler på sosiale medier etter stevner – velg noen få, gode bilder. Ikke gå helt av 
skaftet når klubben / klubbens løftere hylles. 

Lenker. Når vi formidler info som allerede finnes et annet sted trenger vi ikke å gjengi den. Det er bedre å 
lenke. Eksempel: Det meste om styrkeløftidretten finnes på forbundets nettsider. 

Debatter i åpne/lukkede styrkeløftfora. Mange av disse debattene er preget av lavt saklighetsnivå, negativitet 
og personfokus. Klubben som sådan deltar ikke i slike diskusjoner. Klubbens forslag og holdninger til saker 
formidles bedre via andre kanaler. Hvis og når du deltar selv, husk prinsippene ovenfor. Ikke legg ut 
synspunkter som er i strid med årsmøtevedtak / styrevedtak.  

Ansvarsfordeling 
Regler 

Hvem Ansvarsfordeling 

Styret Overordnede beslutninger angående klubbens kommunikasjonsvirksomhet. 

Styreleder Administratorfunksjoner / disponentfunksjoner. 

Medlemsansvarlig Legge til / fjerne medlemmer fra medlemsgrupper 

Andre faste verv Redaktørfunksjoner innenfor sine oppgave- og ansvarsområder. 

Bare styreleder og medlemsansvarlig/fakturaansvarlig disponerer klubbens e-postadresse / postadresse. 

Ved bruk av private kanaler må det komme klart fram at bruken er på vegne av DSI.  

Så lenge vi ikke har et elektronisk administrasjonssystem med felles arkiv, har vi ikke rollebaserte e-
postadresser @drammenstyrkeidrettslag.no. Når / hvis klubben anskaffer et slikt system, bestemmer styret 
hvilke rollebaserte e-postadresser klubben skal ha. 
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Informasjon: Målgrupper, stoff og vinkling 
Hvilke kanaler bruker vi (ikke) til informasjon? Hva slags informasjon legger vi ut på de ulike kanalene? Hvem er 
informasjonen beregnet på? Hvordan vinkler vi informasjonen? 

Kanal Informasjon 

Klubbens nettside Brukes hovedsakelig til statisk *) informasjon. 
Både eksterne og interne målgrupper. Framstillingen vinkles eksternt. 
Viktigste kanal for utadrettet informasjon (potensielle medlemmer og deres 
foreldre, styrkeløftere og styrkeløftidrettens organisasjoner, idrettens lokale 
organisasjonsledd, potensielle sponsorer, offentligheten). 
Viktig kanal for innadrettet informasjon (medlemmer). 

Klubbens side  
på Facebook 

Brukes hovedsakelig til dynamisk *) informasjon. 
Hovedsakelig eksterne målgrupper. Framstillingen vinkles eksternt. 
Nest viktigste kanal for utadrettet informasjon. 
Mindre viktig kanal for innadrettet informasjon. 

Klubbens medlems-
gruppe på Facebook 

Brukes hovedsakelig til dynamisk informasjon. 
Intern målgruppe. Framstillingen vinkles internt. 
Viktigste kanal for innadrettet informasjon (medlemmer). 

E-post  Brukes hovedsakelig til formell informasjon til medlemmer, inkludert informasjon 
som forutsetter skriftlig svar / bekreftelse fra den enkelte. 

Brevpost  Brukes ikke til informasjon. 

Telefon Brukes ikke til informasjon. 

Møter og samtaler Brukes til informasjon og kommunikasjon mellom klubben og (grupper av) 
medlemmer. 

Meldingstjenester 
(Messenger, SMS) 

Brukes ikke til informasjon, men e til utveksling av korte meldinger med dynamisk 
innhold. 

*) Statisk informasjon er informasjon som endres sjelden. Dynamisk informasjon er informasjon som endres 
hyppig («nyheter») og har kortvarig interesse. 

Regler 
Medlemsgruppe Facebook: Når informasjon legges ut på vegne av klubben, brukes normalt DSI som 
avsenderprofil (ikke privat profil). Dersom det er relevant, kan det henvises til rolle / navn i teksten. 

Klubben skal inntil videre ikke ha egen side/konto/profil på andre sosiale media enn Facebook og Messenger. 

Informasjon i forbindelse med stevner og løfterprestasjoner 
 På forhånd 

Oftest en eller to dager før. 
Etterpå 
Oftest samme dag eller dagen etter. 

Klubbens side  
på Facebook 

 Et bilde. 

 Hva slags stevne det er. 

 Når og hvor stevnet holdes. 

 Hvem som er arrangør. 

 Hvilke av våre løftere som deltar. 

 Lenke til informasjon om stevnet. 

 Lenke til eventuell stream. 

 Noen få, gode bilder, inkl. lagbilde. 

 Hva slags stevne det var. 

 Når og hvor stevnet ble holdt. 

 Hvem som var arrangør. 

 Hvilke av våre løftere som deltok. 

 Resultatene. *) 

 Hvem som var lagledere. 

Klubbens medlems-
gruppe på Facebook 

Som over, men kan være fyldigere. Som over, men kan være fyldigere og ha 
flere bilder med. 

Når det er DSI som er arrangør, omtales 
også frivillige i stevnefunksjoner. 

Lokale media *) Som over, men med ett, helst 
personfokusert poeng innledningsvis. 

Som over, men med ett, helst 
personfokusert poeng innledningsvis. 

*) Resultatene kan legges inn noen dager etter. 

Hvem Ansvarsfordeling 

Oppmann Gjøre avtale med en av laglederne i forbindelse med uttak av lagledere. 

Aktuell lagleder Legger ut informasjon på medlemsgruppa.  

Oppmann (redaktør) Legger ut informasjon på klubbens FB-side.  
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Mediakontakt Kommunikasjon med lokale media *) 

*) NRK Buskerud, Drammens Tidende, Dagsavisen Fremtiden, DrammenLive24, Byavisa. 

Korrespondanse 
Hvilke kanaler bruker vi (ikke) til korrespondanse? 

Kanal Korrespondanse 

Klubbens nettside Brukes ikke til korrespondanse. 

Klubbens side 
på Facebook 

Brukes ikke til korrespondanse. 

Klubbens medlems-
gruppe på Facebook 

Brukes ikke til korrespondanse. 

E-post Klubbens foretrukne kanal for arkivverdig *) ekstern og intern korrespondanse. 
Utgående post: Hvis mulig brukes e-post. Inngående post: Hvis mulig besvares alle 
typer inngående henvendelser med e-post. Klubbens e-postadresse er også 
fakturaadresse. 

Brevpost Brukes minst mulig. 

Telefon Brukes ikke til korrespondanse. 

Møter og samtaler Brukes ikke til korrespondanse. 

Meldingstjenester 
(Messenger, SMS) 

Brukes ikke til korrespondanse, bare til utveksling av korte meldinger med dynamisk 
innhold. Hvis mulig besvares / bekreftes inngående meldinger med e-post. 

*) Arkivverdig korrespondanse er formell korrespondanse (økonomisk / juridisk bindende innhold). Post som 
det kan være aktuelt å bruke som dokumentasjon, regnskapsbilag, kontrakter osv. 

Regler 
All arkivverdig (ekstern og intern) korrespondanse skal være skriftlig.  

All utgående post som skrives / sendes på vegne av klubben undertegnes med 
klubbens navn + avsenders navn og verv. Dersom logo brukes i e-postsignatur 
er det varianten uten klubbnavn som brukes. Inngående e-post: Vi aksepterer 
skannet underskrift. 

All arkivverdig korrespondanse (skannes og) arkiveres elektronisk.  
Ved bruk av private adresser: Arkivverdig inngående post (skannes og) videresendes til klubbens e-postadresse. 
Arkivverdig utgående e-post skal ha klubbens e-postadresse i kopifeltet. 

Hvis avtaler / beslutninger / annet arkivverdig gjøres via sosiale medier eller SMS: Innholdet dokumenteres 
gjennom notat / oppsummering / protokoll, som arkiveres elektronisk. 

Klubbens kontaktinfo 
Hva oppgir vi der klubbens kontaktinfo oppgis? 

Drammen Styrkeidrettslag 
Org.nr. 984253672 
Bankkonto: 9015 18 16540 
E-post: post@drammenstyrkeidrettslag.no  
Brevpost: c/o Marit Pettersen, Peder Buchs gate 2, 3014 Drammen 
Telefon: 90129494 
Hjemmeside: drammenstyrkeidrettslag.no/  
Facebook: facebook.com/drammensi/  
Messenger:  
Drammen Styrkeidrettslag er Rent Idrettslag 
Treningslokale: Nedre Eikervei 37, 3. etasje, 3045 Drammen (innkjøring fra Thomas Bjerknes gate) 

Regler 
Klubben heter Drammen Styrkeidrettslag. Godkjente forkortelser: DSI, Drammen SI. 

Fakturaadresse: Klubbens e-postadresse. 

Leveringsadresse: Adresse treningslokalet. Tidspunkt for levering må avtales mest mulig nøyaktig. Den som 
bestiller er ansvarlig for å sikre at noen møter opp og tar imot utstyret. 

Med hilsen 

Drammen Styrkeidrettslag 
Marit Pettersen, styreleder 

Org.nr. 984253672 
Bankkonto: 9015 18 16540 
Postadresse: c/o Marit Pettersen, Peder Buchs gate 2, 3014 Drammen 
Telefon: 90129494 
Facebook: https://www.facebook.com/drammensi/  
Hjemmeside: http://drammenstyrkeidrettslag.no/  
Drammen Styrkeidrettslag er Rent Idrettslag 

mailto:post@drammenstyrkeidrettslag.no
http://drammenstyrkeidrettslag.no/
https://www.facebook.com/drammensi/
https://antidoping.no/ren-idrett/rent-idrettslag/

