Succes med Internet- dating
En step-by-step guide
til at finde den perfekte partner
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Hvad er ”Dating”?
Hvordan opstod ideen egentlig til online- dating?
Vi forbinder nok begrebet kontaktbureau med ældre dages udgave af nutidens online
dating. Det er faktisk ideen bag de gamle kontaktbureauer vi i dag kan takke for
nutidens datingmuligheder.
De gode gamle dage
Når man ønskede at finde sig en kæreste, eller helst en
ægtemage, var det et større menageri der skulle sættes
i gang. Man henvendte sig til et af bureauerne i sit
stiveste puds. Der var ansatte til at interviewe folk, og
det gik for det meste ordentligt for sig. Man opgav sit
navn, sin bopæl, sin økonomiske stand, samt sine
ønsker for en fremtidig partner. Det kunne sagtens
trække ud et par timer, og mere eller mindre
sveddryppende og lidt duknakket forlod man
etablissementet, med et håb for en fremtid med en
partner. Man kunne desuden håbe på, at
kontaktbureauet var af en lødig art, og ikke blot ville
have ens penge. Dengang fandtes der snydere ligesom
i dag, og man kunne ikke altid føle sig sikker på at ens oplysninger blev
hemmeligholdt.
Ophængt eller hvad?
Efter en dags tid eller to hang ens oplysninger nydeligt hængt op i bureauets vinduer,
og forbipasserende kunne læse interesseret med. Selvfølgelig var der kun den skrevne
udgave af "ansøgningen" uden de personlige oplysninger der hang der, men alligevel
blev det latterliggjort af andre mennesker med kone/mand allerede i hus. Vovede en
af det modsatte køn sig ind i bureauet var det altid med største diskretion. Var man
velbeslået, sendte man blot et tyende afsted for at kigge på sagerne, og det er nemt at
forestille sig den sladder der helt automatisk opstod internt, tjenestefolkene imellem.
Det kunne også nemt blive et værre rend frem og tilbage fra kontaktbureauet for det
stakkels tyende, for fandt herskabet ikke lige det perfekte match med det samme, så
var det afsted igen.
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Før og nu
Jeg er sikker på, at de fik masser af tid til at gå med at finde den rette
partner/ægtemage. Det må immervæk have været en ret opslidende procedure at gå
igennem, og som tiden gik, fandt man da også på nogle flere måder at opnå kontakt
på.
Senere blev det ugebladene, som virkede som en slags kontaktbureau, og det må have
krævet en del arbejde fra ugebladets ansatte at skulle matche folk. Jeg tror, de gør det
endnu- men jeg er ikke sikker. Et er sikkert: man har og havde slet ikke de fordele
ved kærestesøgning dengang som man har nu, hvor Internettet er en realitet.
Nutidens kontaktbureauer
Nu er det blevet meget nemmere at få kontakt med det modsatte køn, for nu er der
kommet en ny spiller på markedet- nemlig datingsider. Man melder sig ind på en
datingside og kigger sig omkring.
Til fordel for de "gamle" måder at søge sig en potentiel kæreste på, er den nye form
udvidet betydeligt med hensyn til kontakt-måder. På en side som 40plus.dk kan du
søge kæreste, venner og meget andet. Sidens muligheder for søgning spænder over
mange indfaldsvinkler.
Når man søger en kæreste er det rart først at se personen an. Det kan man gøre via
deres dagbogsskriverier, deres indlæg i vores diskussionsforum, ved deltagelse i
events o.s.v.
Altså har man en mulighed for at danne sig et bedre indtryk af den udkårne fra mange
vinkler. DET er fordelen ved de moderne former for kontaktbureauer i modsætning til
den gamle form.
Selve ordet/ begrebet Dating er vel kun omkring 20 år gammelt her i Danmark. Vi har
brugt andre ord såsom stævnemøde, rendez-vous, flirt o.s.v.
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Dating på Internettet
Dating på Internettet, også kaldet netdating, er populært som aldrig før. Vi opretter
profiler og dater på livet løs. Er du single, og har du lyst og mod til at stifte
bekendtskab med online dating, finder du blot en passende datingside (meget gerne
dansk, så du ikke bliver fanget i sprogforbistringer), og opretter en profil. Det er nemt
at komme i gang med dating.
Alle kan være med
Dating på Internettet, også kaldet online dating, er ikke kun for de få, men for alle
aldersgrupper af voksne. Vil du finde den eneste ene, kan online dating være svaret på
dine bønner – vi, som administrerer siden ser i hvert fald hver dag at folk finder
hinanden, også på tværs af landet.
Efterhånden er det snart mere reglen end undtagelsen, at singler har en profil på en
datingside. Er du helt ny udi online dating på Internettet, skal du blot tage dig god tid
til at finde den rigtige side. Nogle mennesker vil gerne være på en side for
jævnaldrende; nogle vil være på en side for enlige forældre o.s.v.
Prøv dig frem med dating
Bare tag den med ro, og prøv dig frem for at se hvad der virker for dig når du vil
tagebrug af online dating. Du vil helt sikkert synes det er sjovt og spændende at få
kontakt og lave aftaler med en potentiel kæreste.
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Om en god profiltekst
Der findes nogle grundregler til hvad en god og spændende profiltekst kan indeholde:
- sørg for at have en god åbningslinje - mange læser kun starten af din profil
- brug billedrigt sprog - læg glæde i teksten, og se det virke
- humor er vigtigt - lidt selvironi eller humoristisk sans kommer man langt med
- hav en målgruppe (men!) - skriv hvad du søger uden at sætte for mange rammer
- ærlighed er et must - ellers snyder du ikke kun dem der ser din profil, men også dig
selv.
Din datingprofil skal være ærlig og du skal tænke godt over, hvad du egentlig ønsker
af din kommende partner, ligesom det er vigtigt at du tænker over hvad du kan give
en kæreste. Du skal være modig og ikke lade dig begrænse af, hvad du tror at andre
tænker. Det er meget vigtigt at du er dig selv - dit kommende forhold skulle jo gerne
vare ved.
Prøv at undgå at stille for mange krav til en eventuelt kommende kæreste. I den
forbindelse har vi en lidt pudsig, men god artikel til dig her – se næste side...
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Kan man downloade en kæreste?
Du har oprettet en dating profil, og nu skal du skrive dine ønsker for en ny partner, så
der ikke er noget, der kan misforstås. Du har, sådan for dig selv, gjort klart hvad du
ønsker og forventer af en ny kæreste, både i forhold til udseende og væremåde. Det
kan ikke gå galt det her. Den perfekte prototype af en drømmekvinde eller mand tager
form på ”papiret”, fiks og færdig. Nu venter du blot.
Hvad du ønsker, skal du få ...
Som det optimistiske menneske du er, læner du dig nu tilbage og venter på stormen –
brevstormen.
Den udebliver på forunderlig vis, og du forstår det simpelthen ikke. Du har gjort dig
umage med at sammensætte en tekst, der ikke overlader noget til tilfældighederne, og
alligevel - dyb tavshed. Endelig sker der noget – et brev er havnet i din indbakke.
Personen skriver, at din tekst er egoistisk og krævende og vedkommende ønsker dig
held og lykke med den lange ventetid - bum. Så sidder du der med dine talenter, og
har fået en over næsen selvom du slet ikke har været ubehagelig, men blot ønsker dig
en sød kæreste.
At leve op til andres krav
Som den modne dater kan det være omend meget svært at leve op til de beskrivelser
af en kommende kæreste, der findes i nogle profiltekster på diverse datingsider. Se
bare her: ”smuk og sexet, til kjole og høje hæle, mand med stor M, handyman,
højde og drøjde skal passe sammen, ingen skeletter i skabet, noget mellem
ørerne, være glad for motion, elske naturen, respektere forholdet til eks'en”, og
så videre og så videre. Dette er blot nogle af de ønsker/krav der stilles til andre, når
der skal vurderes kærestepotentiale.
Man kan sætte spørgsmålstegn ved om det er godt eller skidt at opstille disse former
for checklister, og har man gjort sig klart hvem der er modtager af budskabet? Man
beder jo et andet menneske om at vurdere sig selv, og om vedkommende kan leve op
til disse krav.
Hvem mon vil karakterisere sig selv som ”ikke at have noget mellem ørerne”, for
eksempel. Nej vel – ingen vil gøre denne indrømmelse med mindre der er tale om et
ualmindeligt lavt selvværd, grænsende til det selvdestruktive.
”Mand med stor M.”
Nogen vil komme stærkt i tvivl om, hvad denne betegnelse dækker over. Er det en
brølende alfahan med en dørmåtte på brystet som sparker døren ind, eller er det den
galante gentleman, der trækker stolen ud for sin kvinde på en restaurant eller noget
helt tredje? Måske en øldrikkende hulemand, der banker i bordet og forlanger mad til
tiden? Husk at forklare din egen overbevisning om benævnelser, der ikke umiddelbart
opfattes ens af alle.
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”Højde og drøjde skal passe sammen”.
Ovenstående udsagn er i nogle profiltekster en brugt betingelse/et krav for kontakt.
Måske undrer det nogen, at dette krav figurerer hos personer som med årene selv er
klatret et godt stykke op ad BMI-stigen. Egen vurdering af egen person er ikke altid
det, andre ser. Nogen sidder måske og overvejer om de kan gå an, selv om der er
kommet et par tilbygninger til templet siden den pure ungdom, eller måske mangler
der nu fylde de rigtige steder. Proportionerne har naturligvis ændret sig.
Det umiddelbare forsvinder lidt, hvis man skal forholde sig til en lang liste af
kriterier, inden man er ”godkendt” som kontaktværdig.
Normalt har man jo ikke behov for at definere egenskaber og udseende. Det findes
der ud af henad vejen, hvis man mødes tilfældigt. Men i og med at man skal byde ind
med noget på skrift for at få kontakt, kan det være svært at præcisere, hvad det er man
søger. Det kommer meget nemt til at virker som en masse krav.
I bund og grund er det vel blot fordi man ved hvad man ikke ønsker, og derfor måske
får for mange betingelser opsat i sin tekst. Det kan komme til at lyde krævende og
kompromisløst, så det ikke får den tilsigtede virkning.
”Jeg er i min gode ret til at vælge og ikke mindst fravælge”, vil nogen mene. Netop –
det er enhvert menneskes ret at vælge præcist hvad man vil og ikke vil. I samme
omgang skal man således også være klar over at andre har samme rettigheder, og at
man selv risikerer at blive den fravalgte.
Drop kravene...
Eller i det mindste bare nogle af dem. Ikke alle, men alt for mange krav er kun en
hæmsko for dig selv. Jo flere krav du har stillet i din tekst, jo færre mennesker vil
måske kontakte dig. ”Helledusseda”, vil nogen måske tænke, når de læser en noget
kompromisløs profiltekst, ”alle de krav kan jeg da slet ikke leve op til”.
Vi ved ikke hvad andre mennesker tænker, når de læser disse krav. Man kan kun
gisne om det, men jeg tror ikke rigtigt på, at nogen bryder sig om at blive mødt med
ufravigelige betingelser fra første sekund.
Net-etikette, også kaldet netikette
Der findes visse uskrevne regler for etikette/høflighed/pli, når vi bevæger os i den
digitale verden på Internettet. I dette skrevne univers har vi ikke samme mulighed for
at læse kropssprog, ansigtsmimik samt alt det andet som vi forbinder med en samtale
ansigt til ansigt. Derfor er vi nødt til at være meget tålmodige, venlige og
overbærende med dem, vi skriver sammen med. De kommer fra ”en helt anden
verden”, og har måske en helt anden forståelse af tingene i forhold til det skrevne.
Kig på din tekst med de ovennævnte øjne, så går du ikke helt galt i byen.
Undgå endelig de STORE BOGSTAVER – det opfattes som om du råber.
Hvis du har brug for at bruge udråbstegn, så nøjes blot med et (1) udråbstegn.
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Om dine billeder på din profil
Dit profilbillede
På en datingside er der mange mennesker, som kun søger efter andre profiler der har
billede/billeder på. Den mulighed er der på siden- altså at man udelukkende kan søge
efter profiler med billede på.
Her er nogle tips til et godt profilbillede:
-sørg for, at kun du selv er med på billedet. Er der flere mennesker på kan det virke
forvirrende, og i virkeligheden er det slet ikke sikkert, at de bryder sig om at deres
ansigt dukker op på en eller anden datingside.
-hav noget tøj på, som du føler dig rigtig godt tilpas i. Vi kender vel alle
fornemmelsen af at have noget tøj på, som gør at vi føler os lidt forkerte. Det kan
måske vise sig at give bagslag på et billede som gerne skulle se naturligt ud.
-det er en god idé at tænke på baggrunden i billedet. Er baggrunden for ”urolig”, vil
det tage fokus fra det du ønsker at folk skal se.
-sørg endelig for at dine billeder er ajourførte og tydelige
-hvis du har mod på det, så få en professionel fotograf til at tage nogle billeder af dig.
Hun/han har fuldstændigt check på lyssætningen og de gode vinkler, og du kan selv
bestemme hvor billederne skal tages.
Er du f.eks. sejlinteresseret kunne I tage til vandet eller til havnen, og få nogle rigtigt
gode billeder i kameraet. Det kan ligeledes være en god og sjov idé at eksperimentere
med sort/hvide billeder. De kan give en spændende afveksling.
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Om galleribillederne
I mappen for galleribilleder har du frihed til at lægge alt det ind, som giver andre en
god idé om, hvem du er, og hvad du gerne vil vise din omverden samt en evt. ny
livsledsager. Det kan være sjove, skøre, fantastiske, smukke billeder - valget er dit.
De private billeder
Dit private billedgalleri vil være det, som du viser frem til de særligt inviterede. Det
kan være gode venner og veninder samt til den særlige person som dit hjerte banker
for.
Nogle lægger billeder af sig selv og børn/børnebørn derind, andre lægger personlige
digte og musik ind- og i virkeligheden er det op til den enkelte, hvilke billeder
han/hun anser som private.
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Om din profilinfo, dit profilnavn samt dit password/kode
Din profilinformation er en vigtig del af din profil. Den er som en
indgangspræsentation af dig.
Det er her du beskriver dine grundlæggende egenskaber, så som din alder, din
beskæftigelse samt hvad du søger. Derved kan de andre på siden få et lille indblik i
hvem du er. Det er den information som sammen med din tekst og dine billeder får
enderne til at mødes i en fuldendt cirkel i form af en profil, som du kan være glad for,
stolt over og tilfreds med.
Skriv endelig de korrekte oplysninger i din profilinformation, for snyder du dig selv,
snyder du også din omverden.
Valg af profilnavn
Når du tænker over hvad dit profilnavn skal være, så kan du have nogle forskellige
overvejelser med i processen. Nogle mennesker vælger at profilnavnet skal have en
beskrivende betydning, som f.eks. Gartnerdamen; Fotografen; Studenten/Studinen;
Mor til 2; Far til fire (kunne ikke lade være); Rejsekvinden, Dyrevennen o.s.v. Sørg
blot for at du nemt kan huske dit profilnavn – og netop derfor kan det være en fordel,
at du kan spejle dig i det med det der personlige twist. Du kan også vælge et
profilnavn bestående af dine initialer – det er også nemt at huske.
I virkeligheden har du masser af muligheder for at bruge din kreativitet i forbindelse
med dit profilnavn, men sørg blot for aldrig at skrive dit fulde navn. Du har nemlig
ret til anonymitet på datingsiden, i det mindste indtil du vælger noget andet.
Valg af password/kode
Når du skal bestemme dig for et password/kode til din profil, er det en god idé at
vælge en kode som er bekendt for dig. Selvfølgelig er det ikke nogen god idé at bruge
den samme som du bruger til netbank, men brug blot en kode som du er sikker på at
huske. Nogle bruger navnet på et barnebarn eller barn eller et elsket kæledyr.
Mulighederne er mange, og sørg blot for at holde din kode privat.
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Om søgning
Når du kigger efter dit hjertes udkårne og/eller venskaber hos os, kan du i ro og mag
sortere i profilerne ud fra kriterier som alder, køn, bopæl og interesser, og på den vis
koncentrere din søgning.
Søgning blandt andre profiler
Ved at klikke på menuen 'Søg' oppe i toppen af hjemmesiden, kan du søge blandt de
mange tusinde andre profiler. Du kan tilmed søge på mange kriterier - bl.a. køn,
bopæl og alder. Det gør du ved at trykke på feltet ”Vis flere søgekriterier”. Du kan
lave dit eget match under det felt, og det er en rigtig god mulighed for at uddefinere
dine muligheder. Husk ikke at søge for ”snævert”...
Efter at du har foretaget en søgning, vil du se en liste over alle de profiler som
matchede din søgning - ved at klikke på en af dem, kan du besøge personens 'profil',
eller præsentation.
Kontakt til de andre profiler
Hvis du finder en interessant profil, er næste skridt at skabe kontakt. I de fleste
tilfælde vil dette være at sende et brev (klik på knappen: Skriv til ...). Tag dig endelig
god tid og vær ærlig - skriv noget sjovt, sødt eller på anden måde fængende og
personligt. Så er der større chancer for, at din nye samtalepartner vil fatte interesse for
dig. Du kan også benytte nogle af de andre muligheder, såsom at skrive i gæstebogen,
at benytte interesseknappen eller andet. Prøv blot alle funktionerne af på siden.
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Om gæstebogen
Gæstebogen har en særdeles fin funktion på siden, både for det menneske der skriver
i andres gæstebøger, og for det menneske der modtager en hilsen i sin gæstebog.
Send en føler ud
Når og hvis man skriver i en gæstebog, kan det være for at smide en føler ud. Du har
måske set et rart, venligt og sødt ansigt, en god, god profiltekst, fælles interesser og
meget andet hos gæstebogens ejermand, og vil gerne lige se om de reagerer på din
hilsen. Det gør de normalt :-).
Et godt tip: Vis ægte interesse, når du skriver i en andens gæstebog
Det er altid en god idé at kommentere på det i vedkommendes profil, som du anser
for tiltalende. Skriv en venlig/sjov/høflig bemærkning i deres gæstebog om det der
fænger dig præcis ved den profil. Folk er altid glade for at få en lille hilsen i deres
gæstebog- især hvis den handler om dem selv, og din chance for at få feedback er
derfor væsentligt større.
Når du får en besked i din gæstebog
Det er en rigtig god idé at skrive en lille hilsen tilbage til dem, der skriver i din
gæstebog. Under alle omstændigheder er det jo dejligt livsbekræftende at modtage en
hilsen, og måske har du her fundet vejen til et andet menneskes hjerte.
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Om at skrive et brev til et andet menneske på en datingside
Når du skriver et brev til et fremmed menneske på en datingside, kan du kigge på
disse tips inden:
Sørg for at dit brev er nemt at svare på
– stil spørgsmål, som ikke kræver alt for mange overvejelser fra modtagerens
side. Man gider ikke rigtigt svare på breve, som ikke umiddelbart er nemme at
svare på.
Brug en god overskrift som giver modtageren lyst til at læse din besked
– ”hej” er ikke nødvendigvis en god overskrift
– måske var det bedre at skrive ”Kigger du også efter en date”?, eller ”Sikke en
god profil, du har” o.s.v.
Brug gerne lidt humor i selve brevet
– husk blot at humor kan misforstås på skrift, så kør den ikke for langt ud. Hvis
du oven i købet spørger ind til noget af det skrevne i personens profiltekst, har
du gode chancer for respons fordi du hermed viser, at du har læst profilteksten
godt igennem inden du skrev.
Vær aktiv, og vær din egen lykkes smed
– det er specielt og spændende at befinde sig på en datingside. Det kan næsten
være lige så ”krævende” som det er at befinde sig på en kro, et diskotek o.s.v.
Du er nødt til selv at gøre noget for at komme i kontakt med andre, men det er
jo nok også derfor du befinder dig her
Tag dig ikke af det, hvis du ikke får svar fra alle dem du skriver til
– du kender alligevel ikke personen, og der er en masse andre profiler du kan
skrive til. Tag det ej personligt – vi ved jo ikke hvad der sker i de andres liv.
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Chatrummene
Der er lidt forskellig opfattelse af, hvad en chat er for noget. Nogle mener at hele
datingsiden er en form for chat, men selve chatten er et separat rum/flere separate
rum på siden til samtaler brugerne imellem. Det er ikke alle, der har lyst eller mod på
at gå ind på en chat og deltage i snakken. Andre hopper ind som det mest naturlige,
og begynder at samtale med de andre medlemmer. Hos os er der flere forskellige
chatrum. Fællesrum, hvor der kan være mange på samme tid, og de mere private rum,
hvor man f.eks. kan mødes to og to.
Prøv det – måske bliver du overrasket
Det kan være rigtig sjovt at chatte med andre. Det kan også være en tidsrøver, som
ikke lige er til at få hold i igen, og sådan er det jo, når man har det sjovt. Der er blevet
drøftet mangt og meget på diverse chats på Internettet, og trænger du til et pusterum
fra dagens travlhed kan en chat være en god mulighed til at slappe helt af og få
lattermusklerne rørt. Du risikerer at gå til ro med et smil på læben.
Chatkultur
Man kan godt sige, der er en vis form for kultur på hver enkelt chat. Det afhænger af
brugerne, hvordan kulturen er på netop den chat du har valgt at gå ind på. Emnerne er
også meget forskellige. På en chat kan der være både emnerelaterede diskussioner og
det mere løsslupne, hvor man bare sidder og hygger sig og deler hverdagens små og
store oplevelser.
Brugere af en chat er jo ganske almindelige mennesker, og har du brug for en god
snak også i den alvorlige genre, finder du helt sikkert også det, hvis du giver dig tid
til at lære de andre at kende.
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Er det grænseoverskridende at gå ind på en chat?
Det kan det godt være, hvis man ikke er vant til det, eller hvis man ikke lige er den
der råber højst i et selskab. Alligevel kan det godt anbefales at prøve. De andre
chatbrugere er gode til at vejlede i de almindelige brugsfunktioner, og i det hele taget
bliver der taget godt imod dig, hvis du selv er imødekommende og positiv.
Kan man chatte sig til en kæreste?
Naturligvis, og med den mere direkte kontakt lærer du måske hurtigere din
kommende kæreste at kende, end hvis I skulle skrive sammen via mails. Nogle finder
sammen på den måde, ligesom mange har fundet rigtig gode venner via en chat.
Om du foretrækker det ene eller det andet er op til dig. Nogle synes det er besværligt
at følge med på en chat, og kommer derfor aldrig rigtigt i gang. Andre har det som en
fisk i vandet, og synes det er berigende at kunne ”mødes” med andre på en chat, og
på den måde få en del af det sociale behov dækket.
Vær aktiv og opsøgende
Byd selv ind med noget, når du går ind på en chat. Du kan ikke forvente at blive
underholdt uden selv at deltage. Det er som i alle andre sociale sammenhænge: yder
du selv noget, så får du også noget igen.
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Om at blive set, og lagt mærke til, på en datingside
”Kukkuk, her er jeg” siger hånden...
Her er nogle tips til, hvordan du får gjort andre opmærksom på din profil:
Lav en rigtig god datingprofil. Sæt billeder i – gerne flere. Mangler du inspiration i
forhold til din tekst, kan du kigge lidt rundt på de andres profiltekster for at få nogle
gode ideer.
Skriv en hilsen i gæstebøgerne. Vi ved fra os selv, at det er dejligt at få en god
hilsen.
Skriv i Forum, deltag i debatterne og giv dit besyv med. Det er også med til, at andre
kan få et indtryk af dig som person.
Deltag i folks dagbøger, hvis de ellers forefindes. Der foregår megen ping-pong,
sjov og alvor i dagbøgerne.
Skriv selv lidt i din dagbog. Skriv om din dag, dit liv, dine børn, dine husdyr og alt
det andet som rører sig hos dig. Folk læser gerne dagbøgerne med stor fornøjelse, og
du har sørget for at blive ”set”.
Prøv engang at gå på chatten – det er nemmere og sjovere end du tror.
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Tag din date fra god til fantastisk med denne lille guide
Hvornår er det tid for første date?
Det afhænger af den enkelte, hvornår man føler sig parat. Nogle vil gerne have, at der
skrives sammen over en længere periode, altså at man lærer hinanden at kende i det
skrivende univers, mens andre er til hurtig personlig kontakt, så der ikke spildes en
masse tid på noget, der alligevel ikke var noget at bygge videre på.
Hvor skal daten foregå?
Vælg et neutralt sted. Inviteres der indenfor i de private gemakker, er den ene på
udebane, hvilket ikke er et ligeværdigt møde, og det kan være umanerligt svært at
slippe ud af igen, hvis det viser sig, at det kun er den ene part, der synes at I passer
fantastisk sammen, og da ikke har tænkt sig at afkorte forløbet og nøjes med en kop
kaffe. Det er derfor en god ide, at aftale et tidsinterval, inden man mødes.
Kaffe eller middag?
Helt klart kaffe i første omgang. Hvis det slet ikke svinger mellem jer, behøver I ikke
være stavnsbundet af en 3-retters menu. En sådan aften kan blive en ualmindelig lang
og træg omgang, hvis bare en af jer har set skriften på væggen efter den første halve
time, og gerne vil videre – det vil sige væk fra daten. Hvis gnisterne flyver mellem
jer, kan I jo aftale af mødes snart igen. Hellere et kort møde i første omgang, end at
kigge på klokken hele tiden for at beregne exit.
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Tid og sted?
Aftal et møde, hvor I begge kender stedet, eller i det mindste aftal et sted der er let at
finde for en, der ikke er kendt i området. Der er ikke noget værre end at køre rundt og
lede efter et sted, der ikke er let tilgængeligt. Hvis det er dig, der har bestemt tid og
sted, skal du drage omsorg for din date ved at være sikker på at han/hun kan finde
stedet, og sikre en måde du kan kontaktes på, hvis vedkommende alligevel farer vild.
Aktiviteter?
I kan også aftale at foretage jer noget sammen på første date. Man kan lære en hel
masse om en anden person i sådan et forløb. Er det en dejlig sommerdag, er
mulighederne for udendørs aktivitet størst, og kun fantasien sætter grænser. I skal nok
ikke vælge den lidt forældede form for første date – biografbesøg. Man lærer ikke
rigtig hinanden at kende på halvanden time, der foregår i mørke og stilhed med
mindre I begge er filmanmeldere, og har tænkt jer at bruge filmen som platform for
analyse af filmkunstens struktur og sammensætning.
Forberedelse?
Det er en rigtig god ide at du forbereder dig til en date, hvor du ikke har mødt
personen før. Du kan overveje nogle samtaleemner selv om det kan være svært, når
du ikke kender vedkommende. Tag eventuelt udgangspunkt i vedkommendes
profiltekst. Måske har I skrevet en del sammen inden mødet, så der er noget at snakke
videre om, når I mødes.
Vis interesse for din date!
Det er let nok at tale om sig selv og det man interesserer sig for, men glem ikke at du
sidder overfor en person, der måske ikke synes det er interessant at få hele din
livshistorie serveret indenfor den første time eller to. Spørg også ind til modpartens
interesser, og afbryd ikke med egne betragtninger hele tiden. Det virker egoistisk,
hvis du hele tiden tager ordet.
Afslut på en god måde!
Hvis I bare svinger sammen, er det let nok at få afsluttet et møde med aftale om at ses
igen. Hvis det derimod ikke er helt sikkert at I skal ses igen, eller du allerede har
besluttet at det skal I ikke, kan det godt blive lidt stift og akavet at få sagt farvel. Aftal
at skrives ved, uanset, og hvem ved. Måske er det ikke kærestepotentiale for nogen af
jer, men et godt venskab der kan bygges videre på.
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Om betaling med kreditkort
Betaler du med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed
for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen
selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL
(Secure Socket Layer) i sit betalingssystem.
Data du sender i forbindelse med køb, betalt med betalingskort, er krypterede (SSL),
altså ingen andre kan læse noget af det, du taster ind.
Betaling med kort foregår således:
1. oplys kortnummer (16 cifre på kortets forside)
2. oplys udløbsmåned og år (findes på kortets forside)
3. oplys kontrolcifre ( 3 tal som findes på kortets bagside)
Her finder du kontrolcifrene på dit kreditkort:

Tryk kun én (1) gang på udfør betaling, for systemet skal bruge lidt tid på at
gennemføre en betaling.
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Afslutning
Vi håber, du har haft fornøjelse af disse tips, og nu er klædt på til at kaste dig ud i
online dating uden problemer.
Har du spørgsmål, kan du altid ringe til os mellem kl. 9-15 mandag, tirsdag, onsdag
og torsdag. Om fredagen er telefonen åben fra kl. 9-11.
Mange hilsner fra os i administrationen.
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