
 

Guide til Foreningsvideo 

 

Producer et kort video, der introducerer seeren for din forening og jeres tilbud!  

 

Også i denne udfordrende tid vil vi gerne blive ved med at bevæge Sydslesvig. Om det så er 

derhjemme fra. For at du ikke står alene med opgaven, leder vi dig gennem filmproduktionen med 

denne vejledning:  

Formålet med en foreningsvideo er at gøre dine nuværende og mulig kommende 

foreningsmedlemmer opmærksom på, at I er der – også under Corona-tiden.  

Vi deler dit færdige indslag på SdU’s digitale platforme (Facebook og Instagram) samt 

hjemmesiden for at gøre opmærksom på jer. Ligeledes må du gerne offentliggøre det på jeres 

forenings og dine egne digitale platforme. Når du selv offentliggør filmen, beder vi dig om at tagge 

os med @sdusydslesvig og anvende følgende hastags: #vibevægersydslesvig #holdkontakt 

#visesonline og #fritidmedindhold. 

Hvis det kniber med det tekniske, er du velkommen til at sende os ”rå-optagelserne” og overlade 

redigeringen til os.  

Vi beder dig om at producere videoen i følgende format:  

 Sørg for, at du filmer i HD 

 Film med din mobil på højkant 

 Film dig selv og evt. andet, fx din træning eller et kreativ indslag 

 Sørg for godt lys – dagslys er bedst 

 Undgå støj i baggrunden 

 Anvender du musik, må den ikke være ophavsbeskyttet. 

 Den færdige film må maks. vare ét minut.  

Som udgangspunkt beder vi dig om at fortælle om følgende emner:  

 Hvem du er? 

 Hvilken forening/ organisation/ 

udvalg er du fra? 

 Hvilken opgave har du i foreningen/ 

gruppen? 

 Fortæl om foreningen/ gruppen 

o Hvilke tilbud har I? 

 Hvorfor er det fedt at være med i 

din forening/ gruppe? 

 Hvor kan der fås flere informationer 

om jer? (hjemmeside, sociale 

medier osv.) 

 Eventuelt: Hvad byder I ind med 

under Corona-tiden, fx livetræning 

eller en step-by-step vejledning af et 

kreativt indslag?
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Du behøver absolut ikke snakke om alle emner. Vælg de emner og spørgsmål, der er vigtige for dig 

og snak på livet løs.  

Gode tips og tricks: 

For at din fortælling virker naturlig bedes du at gentage ”spørgsmålene” indirekte og svare i hele 

sætninger. Her et eksempel:  

”Hej, jeg hedder Malte og er træner for DGFs første herrehold. Vores forening har mange tilbud. 

Hos os kan du (…). I den næste tid vil vi komme med forskellige træningsøvelser til dig, der savner 

at sparke til bolden (…). Du kan følge os på Facebook under (…). ” 

Videoen må optages i et huk af én person eller redigeres sammen af flere optagelser og filmes af 

flere medlemmer i foreningen. Du må ligeledes vise andre relevante/underholdende ting i 

videoen. Det er helt op til dig og jeres egen fantasi, hvordan I vil gribe opgaven an. Bare I ikke 

bruger alt for meget tid på den og den ikke varer mere end et minut.  

Det skal være nemt og sjovt  

Kontakt vores kommunikationsmedarbejder Linn Grosser på +49 178 4507 401, når du har brug 

for hjælp eller mere info; ellers send den færdige video til linn@sdu.de. 

 

Vi glæder os til at sparke liv i vores Sydslesvig sammen med dig.  

Fedt at du er med – Tak! 

 

PS: Hvis du eller andre i din forening/gruppe/udvalg har fået lyst til at producere andre indslag, 

hjælper og deler vi den gerne. Bare tag fat i os. 
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