
 

Retningslinjer for brug af DCF-medier 
 

Cricket.dk (hjemmeside) 
- Webleverandør og medarbejder med hovedansvar for kommunikation er Administratorer. 

- Medarbejdere i forbundet er Redaktører.  

- Frivillige er Forfattere.  

Indhold: 
Kampreferater fra alle kampe i turneringen skal publiceres i kategorien Turnering. 
Det er hovedsageligt frivillige, som skriver kampreferaterne på vegne af dansk cricket.   
De frivillige skal ikke aftale publicering af kampreferater forud, men må meget gerne publicere på eget initiativ. 
Referaterne redigeres kun lejlighedsvist af DCF-redaktører for så vidt angår stave- og forståelsesfejl samt politisk eller på anden vis 
strategisk indhold.  
 

Nyheder vedr. diverse arrangementer i klubberne skal publiceres i Klubnyt.  
Nyheder i denne kategori skrives af såvel medarbejdere i forbundet og af frivillige.  
De frivillige skal ikke aftale publicering af arrangementer forud, men må meget gerne publicere på eget initiativ. 
Arrangementerne som er publiceret af frivillige redigeres kun lejlighedsvist af DCF-redaktører for så vidt angår stave- og 
forståelsesfejl samt politisk eller på anden vis strategisk indhold.  
 

Nyheder vedr. Herrelandsholdet, Damelandsholdet og Ungdomslandsholdene skal publiceres i henholdsvis kategorierne Herrer, 
Damer og Ungdom. Nyheder i disse tre kategorier skrives af såvel medarbejdere i forbundet som af frivillige.  
 

Ønsker en frivillig at skrive indlæg til kategorierne skal han/hun aftale dette med den hovedansvarlige redaktør, så det bliver 
muligt at koordinere kommunikationen. 
Indlæg i disse kategorier redigeres altid af DCF-redaktører for så vidt angår stave- og forståelsesfejl samt politisk eller på anden vis 
strategisk indhold.  
 

Nyheder vedr. Klubudvikling, Forbundet og Kendelser skal publiceres i de tilsvarende kategorier.  
Nyheder i disse tre kategorier skrives og redigeres udelukkende af medarbejdere i forbundet.  
 

Tone: 
Frivillige skal være opmærksomme på at de skriver på et medie, der repræsenterer dansk cricket generelt. Det er derfor essentielt 
at holde en positiv tone og være varsom med at ’tage parti’ i teksterne. Samtidig er al kritik af forbundet i teksterne bandlyst.  
 

Oplever en frivillig utilfredshed med samarbejdet eller med forbundet skal han/hun rette henvendelse til sekretariatet – og helst 
direkte til medarbejderen med ansvar for det berørte emne. Kun ved fortsat uoverensstemmelse kan generalsekretæren 
inddrages. Hvis generalsekretæren derefter vurderer det, er nødvendigt kan han evt. vælge at inddrage bestyrelsen, men dette er 
kun i yderste instans. 
 

Foto: 
Ingen indlæg må publiceres uden et ”top foto”. Dette foto skal være god kvalitet og have relevans for indlægget. Bredde: 1200px 
Højde: 565px kan ikke afviges. 
Øvrige foto der placeres i teksten eller galleriet bør have billedtekst.  
 

Sociale medier 
Facebook-siden administreres og styres af sekretariatet. Deling af indhold fra Cricket.dk eller andre medier kan dog også ske ved 
frivilliges mellemkomst. Det er i alle tilfælde vigtigt at opdateringer skrives med brugervenlighed for øje og at de skal kunne læses 
af mennesker uden indsigt i cricket samt følge de gængse normer for sociale medier med brug af linjeskift, emoji’s, pile og andet. 
 

Det er til enhver tid sekretariat, der afgør om indhold der placeres på FB er relevant. Kommentarer kan slettes hvis de er 
upassende efter sekretariatets bedømmelse. 
Facebook-grupperne ”Dansk Cricket – Herrelandsholdet” og ”Dansk Cricket – Damelandsholdet” administreres og styres 
udelukkende af spillere kun med lejlighedsvis support fra sekretariatet. 
 

Gruppen ”Dansk Cricket i gamle dage” er oprettet og administreres af forbundet. Gruppen er åben for indlæg der omhandler 
kampe, personer, begivenheder i ”gamle dage”. Gamle dage er naturligvis et flexibelt begreb. Typisk vil det være begivenheder 
ældre end 10 år.   
Twitter-kontoen styres af en enkelt frivillig med lejlighedsvis support fra sekretariatet. Vi bruger hashtagget #DKcricket. 
Instagram-kontoen administreres og styres af sekretariatet med bidrag fra en række frivillige, der også har konto-adgang. Vi 
bruger hashtagget #DKcricket  
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