
Dansk kennel klub kursus 

 

D. 12/11 var jeg på kursus med DKK. Kurset omhandlede to emner; sociale medier og 

konflikthåndtering. Herunder giver jeg et referat fra begge emner.  

 

Sociale medier 

 

DKK påpeger, at man som klub er nødt til at være tilgængelig på sociale medier, hvis man vil nå 

den yngre målgruppe – den målgruppe som er fremtidens hundeejere. Der er flere forskellige 

medier, man kan bruge. Se følgende eksempler: 

 

 Facebook – mest brugte / flest brugere 

 Snapchat – et ungdomsværktøj med fokus på billeder 

 Instagram – et visuelt medie kombineret med hashtags 

 Google+ - fremstår som om, de har mange medlemmer, men de har ikke mange aktive 

medlemmer 

 Twitter – DKK kan ikke finde anvendelse her, da 140 tegn er for lidt til deres opslag. 

 Youtube – videotjenesten  

 LinkedIn  

 

Facebook set på verdensplanen 

30 % af brugerne er i aldersgruppen 25-34 år - fremtidens hundeejere, dem vi gerne vil nå. 

Der er flest besøg mellem kl. 13 – 15, dette kan man udnytte, når man gerne vil have, at flest mulige 

ser ens opdatering. På en Facebook-side kan man time, hvornår en opdatering skal udgives. 

Vi skal huske, at vi ser ikke alt det, der bliver lagt ud, idet Facebooks algoritme styrer, hvad vi ser 

ud fra vores aktivitet på Facebook. Dette betyder også, at hvis der ingen aktivitet er på vores side, så 

sker der heller ingen aktivitet fra brugerne på vores side, hvilket medfører, at opdateringer ikke 

bliver vist i brugernes Newsfeed.  

 

Facebook i Danmark 

83 % af DK’s befolkning er på Facebook dagligt 

50% af folk, der er +29, er også dagligt på Facebook 



 

Skal man vælge en gruppe eller side? 

Siden kan sammenlignes med en hjemmeside; man kan slå ting op, gøre det tilgængeligt for alle – 

både dem der synes om og dem som (endnu) ikke synes godt om. Sidens administrator kan lægge 

nyheder på. Det er vigtigt at huske at værne om, hvem der er administrator – husk på, der ikke kun 

skal være én i tilfælde af, at denne ”smutter”. Så er der ikke længere nogle, der kan lave 

opdateringer og siden ”dør” – derfor, husk altid mere end en administrator.  

Her er det samtidig vigtigt, at det er officielle mailadresser, der står bag – ellers er det svært for 

andre at komme ind og tage over, hvis administratoren pludselig damper af.  

 

Grupper kan både være offentlige, hemmelige eller lukkede. For at komme ind i en gruppe skal man 

oftest godkendes af en administrator. En hemmelig eller lukket gruppe fungerer ikke til at nå nye 

medlemmer – dog er de gode til de enkelte træningshold, bestyrelser m.m.  

 

Man kan vælge at have begge dele, men ulempen kan så være at beslutte, hvor man skal poste en 

nyhed, så alle ser den. Her kan der komme uforstående medlemmer, der bliver forvirret over, hvor 

informationen bliver givet. 

 

Hvad gør DKK 

DKK bruger to Facebook-sider. Siden Dansk kennel klub henvender sig til alle medlemmerne, dem 

der kender DKK i forvejen. 

Den anden side, Et liv med hund, er for de potentielle medlemmer. Opdateringerne her bygger på 

mere bløde værdier. De fortæller fx om hunde, om racer og alle de gode historier, der er i et normalt 

hverdagsliv med hund. Netop dette er en god mulighed for at fange nye medlemmer – altså at man 

husker de gode historier, og at man bliver bedre til også bare at dele dem, så det ikke altid er 

opdateringer om arrangementer m.m.. Det kan fx være, hvad man kan lave med sin hund i 

hverdagen. 

Det er altså vigtigt ikke kun at tænke på de medlemmer, vi har, men også at tænke på dem man 

gerne vil have.  

 



En god måde at skabe aktivitet på ens side er at invitere folk til at tale om deres hund – det er lidt 

det samme som at spørge til folks baby. Det kan være en tråd som ”post det sjoveste billede” eller 

”afslut sætningen; min hund elsker …”  

 

På siden er det en god ide at svare på kommentarerne, så man er i dialog med folk. En måde til at 

undgå dårlig dialog kan være ikke lægge bestyrelsesarbejde ud – det virker for det meste, dog ikke 

altid. Men altså som udgangspunkt bruge siden til at poste billeder af racen osv.   

 

Tilbage til de dårlige kommentarer: De folk, der skriver negative kommentarer, udstiller sig selv i et 

dårligt lys – men de kan også være med til at skræmme andre væk -> MEN hvis vi frygter en eller 

to personer, så kommer vi jo ingen vegne. 

Hvis folk bliver ved og ved med at skrive og stille spørgsmål, så foreslå dem en telefonsamtale i 

stedet – meld ærligt ud om, at du ikke har tid til at svare og svare. 

Du kan lave en side, hvor folk ikke kan lave andet end kommenterer dine oplæg 

 

Hvad vil fok gerne se?  

Svaret er nemt - gode billeder, nuttede og søde billeder og gerne af deres egne hunde. 

Videoer, men ikke for lange. Et halv til et helt minut er mest optimalt. 

Skriv en kort præcis tekst! Tingene går stærk på facebook, og folk vil ikke læse en A4 side. Derfor 

skal der helst ikke stå mere, end der kan være i et feed. Du kan evt. kombinere det med et link med 

mere info – hvor du lige tilføjer et par stikord om, hvad det handler om. 

Hvis man har problemer med at finde folk, der har tid til at styre siden og sørge for aktivitet, kan 

man give en redaktørrolle væk til en, som ikke behøver være i bestyrelsen – fx en der er god til 

rally, som en gang i måneden lægger noget op om rally (gerne en træningsvideo). Her kan man fx 

kombinerer Youtube med Facebook-siden. Hertil er det også relevant at bruge hashtags – sørg for at 

have et konkret hashtag, som samler alle de billeder, opdateringer og videoer, der har noget at gøre 

med ens klub. (Fx #rkd – så i stedet for bare at skrive #rally eller #rottweiler, så skriv #rkdrally og 

#rkdrottweiler).  

Inviter folk inden for på siden ved at bede dem om at poste billeder eller ved at lave en 

meningsmåling. Man kan også lave små konkurrencer, der behøver ikke være nogle store præmier – 

se evt. andre specialklubbers Facebook-sider for at få ideer.  

 



De andre medier 

Instagram specialiserer sig i billeder og evt. videoer. Det er øjebliksbilleder, som er kombineret med 

hashtags. Hashtags kan ses som en kategori, altså det kategoriserer dit billede. Det er en god ide at 

kombinere Instagram og hjemmeside, fx ved at lave en slide på hjemmesiden, der viser Instagram 

billeder – enten fra klubbens Instagram eller fra hashtags der indeholder #rkd. 

 

Snapchat har en noget yngre målgruppe – ca. 12 til 25 år.  

 

Twitter er ikke så stort i DK. Man kan kun bruge 140 tegn pr. feed. Det er mest kunstnere, 

politikkere og journalister, der bruger det. Det var Twitter, der startede med Hashtag.  

Husk at Tweet’s altid er offentlige.  

 

Youtube – fx DKK har egen kanal, så alle deres videoer ligger der. DKK bruger appetitvækkere i 

bladet omkring brugstræning, og så henviser de til Youtube, hvor der ligger en video af træningen 

eller af en prøve. Det er med til at tiltrække folk til træningspladsen.   

 

 

Konflikthåndtering 

Det vigtigste - at få afsluttet konflikter! 

 

Sager, der skal indsendes til DKK, omhandler fx vanrøgt og trusler om vold (husk lige politiet her – 

hvis det er en alvorlig trussel).  

DKK’s disciplinærnævn tager afgørelsen, de er uafhængige og foretager partshøringer. Desuden 

kan de evt. indhente udtalelser fra specialklubben, men normalt er det kun de involverede parter, 

der bliver hørt. Husk på, det ikke er en politiordning – de afhører ikke vidner og indsamler ikke 

beviser. 

 

Hvad kan specialklubben gøre selv 

Specialklubber er selvstændige foreninger, der samarbejder med DKK. DKK skal godkende 

vedtægterne, og DKK’s love har forrang. Det betyder at specialklubber ikke kan fratage et medlems 

rettigheder, de kan kun give en misbilligelse eller en advarsel. 

 



Så hvad sker der, hvis man ikke overholder reglerne? 

Misbilligelse og advarsel – klarer specialklubben selv. 

Udelukket fra stambogsføring, udelukket fra konkurrencer m.m., smidt ud af specialklubben – dette 

er op til DKK. 

 

Hvad er en misbilligelse - det kan vi ikke lide / det vil vi ikke se – springet lige inden en advarsel.  

Hvad er en advarsel? En sanktion (det gule kort).  

Specialklubben skal ikke nødvendigvis fortælle DKK, når man uddeler en advarsel (specialklubben 

er ikke forpligtet til at informere) – men man har dog altid lov til at søge vejledning hos DKK. 

 

Man kan godt nægte en opdrætter adgang til specialklubben, hvis man på forhånd ved, at de ikke 

holder et ordentlig hundehold. Det er nemmere at afvise end at ekskludere et medlem – DKK kan 

ikke træffe afgørelse om adgang, men de kan godt træffe afgørelse om genindtrædelse.  

Hvis bestyrelsen har nægtet et medlem adgang, så kan denne person stå frem på generalforsamling 

og bede dem tage stilling til det der.   

 

Specialklubben kan ikke give karantæne, nægte adgang til træningspladsen eller udelukke/ 

ekskludere et medlem. Det er kun DKK, der kan gøre det. 

Hvis der er træning på en privat grund, og et medlem gør sig uvenner med matrikelejeren, så må 

matrikelejeren gerne forbyde medlemmet adgang. Så er det ikke foreningen, der forbyder 

medlemmet adgang til træningspladsen. 

 

Hvis specialklubben giver en advarsel, så skal det være på skrift og ud fra sagligt grundlag. Man 

kan ikke give en advarsel, fordi han/hun opførte sig dårligt for to år siden og nu gør det igen. Derfor 

skal man huske at dokumentere alle tilfælde, så man kan fremlægge det kronologiske forløb.   

 

Hvem er berettiget til at give advarslen? BESTYRELSEN 

Hvis et flertal af bestyrelsen mener, medlemmet skal have en advarsel, så er det vedtaget.  

 

Sager mellem hvalpekøbere og opdrættere, fx en kontrakt der ikke er i orden, er det en god ide og 

sende videre til DKK 

DKK blander sig ikke i klubinterne forhold 



 

Misbilligelser og advarsler skal ikke offentliggøres. Man kan godt skrive, der er givet en advarsel i 

den og den sammenhæng, men man offentliggøre IKKE personernes navne.  

En advarsel varer ikke uendeligt.  

 

Politik – som bestyrelsesmedlem skal man finde sig i ret meget – MEN det kan nå en grænse, hvor 

det får en karakter af, at en advarsel ikke er nok – men langt de fleste sager kan ordnes med en 

advarsel. 

 

Hvad gør vi når vi har en sag til disciplinærhøring  - se PowerPoint  

  

Når man skal indsende en klage: 

Dokumentationen for klager er det vigtigste 

Hvilke regler er blevet overtrådt og på hvilken måde 

Beskriv klagen kronologisk – hele sagsforløbet 

Anonyme klager behandles ikke 

Klagen sendes i parthøring  

 

Foreninger er underlagt persondatalovens regler, hvilket betyder, medlemmer har ret til indsigt i 

oplysninger OM SIG SELV -> de har ret til at se klagen og se, hvem der har klaget. 

Der er forskel på, hvad et bestyrelsesmedlem lægger ud; om det er i bestyrelsesregi eller som privat 

person. Det er kun foreningen, der er underlagt regler om persondataloven – private er underlagt 

straffeloven.  

 

Konflikter på Facebook 

Sager på Facebook kan pludselig udvikle sig til at blive klubskadelige.  

Hvis en person klager over bestyrelsen eller et enkelt bestyrelsesmedlem, så er én gang ikke nok til 

en advarsel (som en del af det politiske har medlemmer lov til at klage), men hvis det er en 

konsekvent tilbagevendende ting med stil af chikane, fx et konkret medlem der med jævne 

mellemrum klager over et bestemt bestyrelsesmedlem, så start med en advarsel.  

Hvis nogle ødelægger klubstemningen ved at komme med urigtige fakta og beskyldninger – så kom 

igen sagligt ved at give de rigtige oplysninger.  



 

Ytringsfriheden betyder, at folk har lov til at udtale sig, så man er nødt til at finde sig i en del som 

bestyrelsesmedlem. Når det bliver for meget, kan man bruge de redskaber, man har til rådighed 

(misbilligelse / advarsler). 

 

DKK går ikke ind i Facebook chikane (kun i meget grov karakter) 

Undtagelse 1: krænkende udtalelser / adfærd overfor dommere i DKK regi (overtrædelse af 

udstillingsbestemmelser) 

Undtagelse 2: krænkende udtalelser /adfærd over for bestyrelsesmedlemmer og andre 

repræsentanter for kredse og klubber  

 

 

 

 

 


