
VI SETTER NÅ I GANG MED SESONG 
ALBUM FOR LAGET VÅRT

RASK + WAYD = SANT

Til foresatte av spillere i Rustad Abildsø Sportsklubb

Som tidligere informert fra Styret og Jarle Birkleli i RASK har vi inngått et strategisk samarbeid med WAYD.

Du kan lese mer på vår hjemmeside,  om hva det betyr for RASK.



Samarbeidet gir alle våre lag mulighet til å samle de fine minnene gjennom sesongen, hvor vi i tillegg knytter et sterkere 
samhold mellom laget, spillere og supportere. 



Vi setter straks i gang med å lage et album for vårt lag på WAYD.  

www.raskfotball.no

Når vi oppretter albumet for vårt lag, vil en foresatt vil bli invitert i albumet 
på vegne av spiller. Denne invitasjonen er personlig og sendes fra trener. 
Når du som foresatt aksepterer invitasjonen, kan du samtidig også opprette 
et spillerkort for spilleren. 



Etter at du har opprettet spillerkort, vil du møte en supportersirkel.

Denne sirkelen fylles med 5 supportere. Supporterne får mulighet å følge 
laget gjennom sesongen med magiske bilder og videoer, samtidig som de 
støtter laget med verdifullt bidrag. 
 

Det vil koste 29 kroner pr måned eller 348 kroner i året å støtte laget. Eller 
sagt på en annen måte - litt under prisen av en kaffekopp i måneden.



Vi ønsker også at du skriver under på samtykke-skjemaet på neste side, for 
å godkjenne at hyggelige bilder og videoer av spillere samles i et lukket 
album. Skjemet leveres tilbake til trener.



Av inntektene til RASK som skapes i albumet, går 50% rett tilbake til laget, 
og den andre halvdelen går for å finansiere undervarme på kunstgresset på 
Abildsø. Det betyr at våre spillere forhåpentligvis snart vil slippe å ha  
kalde føtter når de kommer hjem fra trening!



Vi i RASK er veldig stolte av å kunne jobbe med WAYD  
som samler klubb, lag, trenere, spillere og supportere!



Håper dere er enige med oss i at dette blir  
kjempespennende!





Hilsen Trenerteamet



Tilgjengelig på Google Play og App Store

Hva må jeg som foresatt gjøre?

Vi anbefaler deg allerede nå 
å laste ned Wayd appen

Les mer om WAYD på info.wayd.com



SAMTYKKE SKJEMA - RASK
RASK + VÅRT LAG + WAYD = SANT

Vi ønsker din samtykke til digital-dugnad for vårt lag

Denne sesongen ønsker vi å samle de fine minnene våre spillere opplever gjennom sesongen i vårt lukkede lag album.  
I lag albumet vil det bli samlet hyggelige bilder og videoer fra treninger, kamper og turneringer gjennom sesongen.  

Vi ønsker å dele bilder og videoer fra treninger, kamper, turneringer og sosiale 
aktiviteter der laget er samlet. Du samtykker til at barnet kan vises på disse 
bildene og videoene. 


I motsetning til sosiale medier, er innholdet som samles gjennom WAYD privat og 
utilgjengelig for andre enn de som deltar i albumet, og alle rettighetene til bildene 
eies av laget og brukeren. 



For å få tilgang til albumet krever det at en supporter har mottatt en personlig 
invitasjon fra spillerens foresatt, eller fra en annen supporter som allerede har blitt 
invitert og betalt for å være med i albumet. Det er et krav om at alle deltakere i 
albumet logger seg på med Facebook, Google eller Apple ID, dette for å 
identifisere alle våre medlemmer. Supportere som vil bli samlet i vårt album er 
familie og venner av laget vårt.



Til orientering så følger Wayd alle regler innenfor GDPR, albumet blir moderert av 
alle lagledere og eventuelle upassende bilder vil bli fjernet.
 

WAYD har tilgode å oppleve at upassende bilder har vært en utfordring. 
Tilbakemeldingen har vært unisont positivt. Foreldre, besteforeldre, tanter, onkler 
og venner av laget er veldig glade for å få muligheten til å følge sine håpefulle, selv 
om man ikke kan være tilstede på en kamp. 



I tillegg får de også mulighet til å følge med hva som foregår rundt laget  
på treninger og turneringer.


Hva samtykker jeg til?

Hvordan er sikkerheten?

Samtykke, leveres tilbake på neste trening.

Les mer om WAYD på info.wayd.com

Ja, jeg samtykker til at mitt barn er avbildet i vårt album.

Nei, jeg vil ikke at mitt barn er med på bilder i albumet.

Spiller:

Foresatt:

Tilgjengelig på Google Play og App Store

Eksempel på et lag album:


