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Det er i Rungsted Hørsholm Floorballklubs (RHFK) klublokale muligt, at spille spil og se film, 
serie og Youtube klip etc på diverse konsoller, tablets og smartphones. Oftest vil det være det 
enkelte medlem, der selv tager et spil med eller viser de andre et klip fra fx Facebook, men det 
kan også være i forbindelse med arrangementer, som er arrangeret af klubbens ungdomsudvalg 
eller bestyrelse, hvor der bliver vist film eller spillet spil.  
 
RHFK tager udgangspunkt i PEGI’s anbefalinger om alder. Det betyder for os, at ligger PEGI’s 
alders anbefaling under vores brugeres alder, så kan spillet/filmen spilles/ ses uden om klubbens 
indblanding og er op til den enkelte medlems præferencer og ønske. Er spillets anbefalinger 
derimod over de tilstedeværendes medlemmers alder, så skal spillet igennem den 
tilstedeværende lokaleansvarlige, hvor det vurderes, hvorfor spillet har den pågældende 
anbefaling og ud fra den lokaleansvarliges synspunkter kan det vurderes, at spillet kan spilles i 
klubben. Ved film gælder det, at medlemmer under 15 år spørger den lokaleansvarlige inden de 
går i gang med en film eller serie, om det er noget de må se. Er den lokaleansvarlige i tvivl eller 
ubekendt med indholdet, så kan den lokaleansvarlige vurdere, at de skal se filmen eller serien 
sammen med medlemmerne eller afvise forslaget. 
 
Ikke alle børn og unge er ens og derfor følger vi ikke udelukkende PEGI ´s mærkninger, når vi 
vælger spil og film, men tager den selvfølgelig med i vores samlede overvejelser. 
 
I overvejelserne indgår blandt andet følgende: 

- Er anbefalingen sat i forhold til indholdets karakter eller forståelsen af spil/film. 
- Kan man i spillets indstillinger fjerne eller censurere stødende elementer. 
- Fremmer spillet/ filmen sociale-, konkurrence-, taktiske- eller andre kompetencer.  
- Skal spillet / filmen, i så fald det bliver godkendt af klubben, spilles/ses med en 

voksen. 
 
Regler i klublokalet: 

• Facebook, Snapchat, Instagram osv er tilladt for alle klubbenes medlemmer. Det er vores 
opfattelse af sådanne profiler er oprettet derhjemme i samstykke med forældrene. Vi 
mener at vores rolle er at vejlede børn og unge i et ansvarsbevidst og sikkert brug af de 
sociale medier. Vi mener også, at det for os som forening, er et enestående 
kommunikations redskab, når vi skal nå ud til flest muligt børn og unge i kommunen. 

• Hjemmesider med gratis spil er tilladt. Vi er beviste om, at der kan forekomme spil med 
meget grimt sprog, sex, unødigt vold og blod. Disse spil er IKKE tidladte for medlemmer 
under 15 år og der vil blive drøftet med barnet, om hvorfor dette ikke er tilladt i 
klubbene. 

• YouTube er tilladt. Vi er opmærksomme på hvilken musik og hvilke videoer, der spilles 
samt i at det er vores opgave, at vejlede i brug af dette medie. 
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• At download og installation på computerne og spillekonsoller, skal foretages af eller med 
en voksen på stedet. 

• Vi er opmærksomme på, at børn hvis billeder og videoer ikke må deles, ikke bliver lagt 
på Facebook.  

Vi opfordrer generelt forældre til, at rette henvendelse i klubben, hvis deres barn oplever 
mobning via smartphones og sociale medier i forbindelse med aktiviteter i klubben. Der kan 
være forskellige årsager til, at et barn oplever mobning eller føler sig mobbet, hvilken vi gerne 
vil hjælpe med at finde en løsning på. 
Vi opfordrer ligeledes til, at forældre tager stilling til de spil, film og sociale medier deres børn 
taler om og deler deres holdning med deres børn. Ofte tager børnene selv afstand fra disse, hvis 
de allerede hjemmefra er bekendt med deres forældres holdning. 
 
Om PEGI? 
 
Hvad er aldersmærker? 
Aldersmærker skal sikre, at indholdet i underholdningsmedier, f.eks. film, videoer, dvd'er og 
computerspil, tydeligt mærkes til den aldersgruppe, de bedst egner sig til i overensstemmelse 
med indholdet. Aldersmærkerne er en vejledning til forbrugerne (især forældre) og en hjælp til 
at beslutte, hvorvidt de vil købe et bestemt produkt. http://www.pegi.info/da/ 
 
Gode råd fra PEGI om brugen af spil i hjemmet: 

• Kontrollere altid aldersmærkerne på spillets emballage eller via søgefunktionen på deres 
websted. 

• Forsøg på forhånd at definere, hvor længe og hvornår dine børn må spille. Forklar 
årsagerne til din beslutning, hvis de er ikke enige. 

• Kig efter et resumé eller en anmeldelse af spillets indhold, eller spil selv spillet først, 
hvilket er det bedste. 

• Spil sammen dine børn, hold øje med dem, når de spiller, og tal med dem om det, forklar, 
hvorfor nogle spil ikke er egnede. 

• Tilskynd dine børn til at kommunikere og dele deres oplevelser. 

• Vær opmærksom på, at online spil kan gøre det muligt at overføre ekstra software, som 
kan ændre spillets indhold og dermed også spillets aldersklassifikation. 

• Onlinespil spilles normalt i virtuelle fælleskaber, hvor spillerne spiller med ukendte 
medspillere. Fortæl dine børn, at de ikke må udlevere personlige oplysninger, og at de 
skal anmelde upassende opførsel. 

 
 


