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Kommunikasjonsflater

• Websiden
• Åpen FaceBook side
• 1 lukket FaceBook- gruppe per aldersgruppe
• Rubic LagetMitt
• Andre sosiale medier (Instagram, SnapChat)

• Samtykkeerklæring på bilder (må hensyntas)



Hva informeres hvor
• Websiden - legge ut artikler osv. 

– Nyheter, Skiskolen, Kvalik/sone-renn, FIS-renn, Oppsummering de tre SB1-cup -
bilder, Telenorkarusellen, resultatlister ol. 

– Legge inn arrangementer i aktivitetsplan

• FaceBook - KIF Alpin hovedside
– korte meldinger/status/bilder av turer, samlinger, renn, resultater, nyheter, 

deling fra websiden

• FaceBook – lukket gruppe per aldersgruppe
– Reklamer (klubbjakker), nyheter, innkalling på større møter, påminnelser

• Rubic LagetMitt (app)
– Alle treninger og samlinger skal ligge inne. 
– Kommunikasjon på samlinger skal foregå på Messenger/Rubic (det som 

fungerer)
– Medlemmer skal gi beskjed om de kommer på trening eller ikke i appen
– Betaling før/etter samlinger gjøres via app



Hvem gjør hva
• Websiden

– Webmaster legger ut artikler osv.
– Webmaster oppdaterer aktivitetskalender med treninger, samlinger og renn i 

samarbeid med rennleder og Sportslig utvalg
– Styret/webmaster oppdaterer «Om alpin»- info på websiden hver sesong (start 

på sesongen)
• FaceBook - KIF Alpin hovedside

– Webmaster har ansvar for at de riktige ligger inne som administratorer
– Webmaster svarer på meldinger /evt. videresende til riktige som skal svare

• FaceBook – lukket gruppe per aldersgruppe (foreldre, løpere og trenere i 
klubben)
– Webmaster har ansvar for at riktige ligger inne som administratorer
– Foreldrekontakter sørger for at foreldregruppe er oppdatert per sesong



Hvem gjør hva
• Rubic LagetMitt (app)

– Foreldrekontakter legger inn regelmessige treninger 
gjennom hele året 

– Rennleder/ansvarlig for renn legger inn klubbrenn/andre 
renn

– Sportslig leder legger inn samlinger (pga. egenandel som 
skal dekkes inn)

– Trenere/foreldrekontakter kommuniserer innhold i 
treninger osv. på Rubic

– Foreldrekontakter/trenere legger inn evt. nye medlemmer 
som dukker opp på trening (også mulig å legge inn 
eksterne som ikke er medlem i klubben)
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