
      

 

 

 

Mediepolitik (Foto- og videopolitik) i Haderslev Svømmeklub 

 
Haderslev Svømmeklub gør lejlighedsvis brug af foto og videoklip ifm. dagligdagen, 

stævner, arrangementer, AquaCamp, AquaChamp mv.  
Disse kan blive brugt som en del af træningen, i opslag på vores hjemmeside og 
Facebookside, samt i artikler, pressemeddelelser og lign. i forbindelse med profilering 

af klubben og dens aktiviteter. 
 

Det er generelt ikke tilladt at fotografere og optage video i svømmehaller, der 
benyttes af Haderslev Svømmeklub.  

Undtaget herfra er dog de af bestyrelsen udpegede fotografer, samt trænere, der kan 
bruge videooptagelser og fotos som en del af undervisningen/træningen. 

I forbindelse med stævner kan der også forekomme fotografering og videooptagelser, 
ligesom der typisk livestreames fra eventet. 

 
Der kan ved enkelte lejligheder gives tilladelse til forældre, at de må fotografere deres 
eget barn i svømmehallen. 
Der vil altid blive for-adviseret, hvornår dette er tilladt. 

 

Fotos og videoer skal tages under hensyn til almindelig omtanke og hensyn for den 
enkelte svømmer, således at vedkommende ikke udstilles på en negativ måde. 
 

Det bør så vidt muligt undgås at tage nærbilleder af børn i svømmetøj – der henstilles 
til primært at tage billeder af svømmerne i grupper, så det er situationen der vises 

frem for individet. 
Det er selvfølgelig tilladt at tage nærbilleder af medaljetagere og lign. – her henstilles 
til at svømmeren er iført dækkende tøj, f.eks. en Klub T-shirt. 

 
Fotografering i omklædningsrummene er strengt forbudt. 

 
Ved indmeldelse i Haderslev Svømmeklub accepteres klubbens foto- og videopolitik 
som udgangspunkt. 

 
Hvis der skulle være specielle forhold der gør, at enkelte svømmere ikke ønsker at 

medvirke på fotos og/eller videoer, skal dette meddeles skriftligt på mail til Haderslev 
Svømmeklub på mail info@haderslevsvommeklub.dk – her oplyses svømmerens navn 
samt hvilket hold vedkommende svømmer på. 

Meddelelsen er kun gældende for den aktuelle svømmesæson, og skal fornyes hver 
sæson, hvis man stadig ønsker at den skal gælde. 
 
 

 

 

 

 

Vedtaget af HSK’s bestyrelse på møde, den 29.01.2018 
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