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Kommunikasjon i avlsråd

12.05.2022

»Avlsråd – råd om avl

»Dele informasjon om rasen og jobben som gjøres i 
klubben/avlsrådet, til oppdrettere og andre

»Gjøre hverandre bedre

»Fortelle samfunnet sannheten
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Kommunikasjon i avlsråd

12.05.2022

»Avl av rasehund er stadig i samfunnets søkelys

»God og korrekt informasjon er viktig – fremstå troverdig

»Snakk om det gode arbeidet som gjøres – bygg omdømmet

»Sørg for at informasjonen du kommer med 
tåler søkelyset



Avlsråd i sosiale medier

12.05.2022

»Sosiale medier er et supert verktøy for å informere og diskutere 

»Enkelt å engasjere seg i saker – på godt og vondt

»Hvordan jobbe for å dele informasjon?
– Jobb med tekst og innhold

– Vær tilstede og speil de du snakker med

– Tenk over hva dere vil ut med

– Bruk bilder

– Vær stolt av jobben dere gjør

– Fremsnakk rasen



Facebook – et supert verktøy

12.05.2022

»Facebook-gruppe
– Åpen – alle kan se alt og enkelt bli medlem

– Lukket – alle kan finne gruppen, men administrator må legge 
til medlemmer

– Hemmelig – kun medlemmer ser gruppen, og administrator 
må legge til medlemmer

»Facebook-side
– Åpen for alle til å «like» og få informasjon

– Vanligst når man ønsker å profilere seg 

»Åpner du en Facebook-side, forventes det gjerne 
aktivitet og svar.



Hvordan håndtere krevende situasjoner i sosiale medier?
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»Vær bevisst på hvilken type innhold som skaper engasjement

»Ha en plan klar med gode rutiner

»Vær rask på ballen
– Kan dere kontakte noen for råd og bistand

– Gi et midlertidig svar

»Vis at du tar spørsmål og henvendelser på alvor
– Ikke stikk hodet i sanden og vent på at det går over

»Selv om dere kun diskuterer med én person – følger alle andre med
– God håndtering gir godt omdømme



Hva kan jeg si og ikke i diskusjoner?
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»God folkeskikk gjelder også her

»Tenk før du svarer
– Husk på rollen din

– Spør andre hvis du er i tvil

– Ville du sagt det samme ansikt til ansikt?

– Kan du underbygge med fakta?

»Unngå synsing og aggressiv tone 

– Streb etter å være balansert og faktabasert
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