Sådan netdater du
Dating profil
Det er vigtigt, at du er omhyggelig med at lave en god
og fyldestgørende dating profil, når du skal prøve at
finde en kæreste eller ven på et dating site. Jo mere
omhyggelig du er, når du opretter en profil, jo større er
chancen for at finde det rigtige match. Lad være med
at klip og kopier fra andre profiler. Brug hellere lidt tid
til at tænke over lige præcis, hvad du søger. Er det en at
gå i svømmehallen med, en dansepartner, en kæreste
eller en rejsekammerat.
Vær ærlig
Fortæl ærligt om dig selv, hvem du er, dine interesser og hvad du er på udkig efter. Hvad enten
det er kærlighed eller venskab, er det vigtigt, at du gør opmærksom på det i din profil. Skriver du
noget om din alder eller dit udseende, så vær også ærlig om det.
Du skal ikke oversælge dig selv forstået på den måde, at du kommer til at lyde helt perfekt og
robotagtig, men vær heller ikke selvudslettende, så selvfølgelig skal dine gode sider og positive
egenskaber fremhæves.
Inden du opretter din profil, er det en god idé at bruge lidt tid på at overveje, hvad det helt
præcist er, som du leder efter. Det gør det både lettere for dig at lave en god beskrivelse,og det gør
det lettere for andre at vurdere, om der kan være chance for, at I kan være et godt match.
Profilbilledet spiller en stor rolle i din dating profil. Det er vigtigt, at du får et billede på din profil,
eftersom det har vist sig, at der er mere aktivitet og interaktion omkring de profiler, som har et
profilbillede. Kontakt med andre er formålet med at oprette en profil, så det kan ikke siges nok
gange: husk et godt profilbillede!
Hvad er et godt profilbillede? Ud over at det er vellignende, så tænk over, hvad du vil signalere
med dit profilbillede. Hvilken type mand eller kvinde vil du gerne tiltrække? Hvis du ikke har et
billede og synes, at det er svært at lave en god selfie, så få en ven til at hjælpe dig med at tage et
profilbillede. Overvej hvad baggrunden på dit profilbillede er. Profilbilledet skal tages i nogle
omgivelser, som du gerne vil forbindes med.
Husk at en spændende og iøjnefaldende profil øger chancen for, at de rigtige personer får øje på
dig. Det er nogle gange ganske små ting, som skal til, for at det hele lykkes.
Alder og udseende
I din profilbeskrivelse bør du blandt andet komme ind på både din alder og en beskrivelse af dit
udseende. Ligeledes bør du også gøre det klart, hvad det er, som du selv leder efter i disse
henseender. Pas på ikke at blive alt for snæver i din søgning, så du risikerer at støde en masse
potentielle venner eller kærester bort. Hvis du kan mærke, at det ikke fungerer, så sig pænt nej
tak, men vær samtidig åben for at møde nye mennesker og nye typer. Det er vigtigt, at din profil
giver et ærligt billede af dig, men at du også virker imødekommende.
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Geografi
Hvis det er vigtigt for dig, at en ven eller kæreste kommer fra et bestemt geografisk område, bør
du fortælle om det allerede i din profilbeskrivelse. Igen skal du dog passe meget på ikke at lade
geografi komme på tværs af det helt rigtige match. Det kan godt være, at du ved med dig selv, at
du ikke kommer til at flytte, men måske har den person, som du møder lyst og mulighed til at
tage springet og flytte. At flytte sammen er jo sjældent noget der sker på første eller anden date,
men vi nævner geografien som et punkt, således at du ikke indsnævrer din chance for at møde
den rette alt for meget.
Beslut dig for, hvad du vil
Før du opretter en datingprofil, er det særdeles vigtigt, at du har klargjort overfor dig selv, hvad
formålet med profilen skal være. Søger du den helt store kærlighed eller blot bekendtskaber med
mere kortvarige formål? Er du klar på et langdistanceforhold eller skal vedkommende findes i
lokalområdet? Sådanne overvejelser bør være det første skridt på vejen mod en succesfuld
netdatingoplevelse.
Når du har gjort dig disse overvejelser, skal du sammenholde din datingprofil med dens formål.
Dette kan både komme til udtryk via den skriftlige kommunikation såvel som billedvalget. Søger
du den eneste ene, vil det måske virke upassende at ligge alt for sexede billeder ud på din
datingprofil, da det kan sende de forkerte signaler.
Opdatér din datingprofil løbende
Hvis du lige har været på en spændende ferie, færdiggjort et studie eller startet nyt job, bør du
opdatere din profiltekst, så dine mulige matches blive indviet i dine nye erfaringer eller oplevelser.
Det samme gør sig gældende med dit billedgalleri – skift billeder ofte for at fastholde interessen
hos dine matches.
Opdaterer du således din datingprofil, skabe du en yderligere interesse blandt de mange
besøgende, hvilket derved potentielt vil øge antallet af dine matches.
Dog bør du holde igen med for mange detaljer i din profiltekst, da det skaber lidt mystik omkring
din person. Undgå derfor at skrive en lang roman med dig i hovedrollen – fang i stedet deres
interessen med små teasers. Således øger du chancen for at modtage spændende spørgsmål i din
indbakke fra potentielle matches, som meget gerne vil høre mere om dig og din person.
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Skil dig ud fra mængden
En datingprofil kan ses som et CV – dit personlige varemærke, som skal markedsføres på den
rette måde med det formål at blive valgt frem for de andre på markedet. Det kan derfor betale sig
at bruge tid på at definere dine interesser og hvad der motiverer dig i livet. Således undgår du
faste vendinger og generelle beskrivelser, som er set før. I stedet for blot at skrive ”jeg er et
familiemenneske” kan du eksempelvis beskrive denne kvalitet som ”jeg er typen, som besøger
mine forældre og søskende, så tit som muligt”.
Beskriver du dig selv på en personlig og unik måde, vil du med garanti skille dig ud fra mængden
og således blive husket med positive associationer.

Gem klichéer og scorereplikkerne væk
I spænd med ovenstående tip er klichéer passé. Du vil sandsynligvis ikke blive husket med
beskrivelser som ”jeg elsker at gå ved stranden og nyde solnedgangen” og ”jeg bruger meget af
min fritid på at hygge med venner og familie”. Sådanne vendinger er set før og vil med garanti
ryge i glemmebogen. Fortæl i stedet om unikke oplevelser, personlige drømme og mål i livet.
I tråd med klichéer kommer der sjældent positive resultater ud af brugen af sleske scorereplikker.
Du vil sandsynligvis hellere selv svare på en besked, der er tilrettet dig som person end
respondere på en grinagtig scorereplik, der er blevet anvendt hundrede gange før. Gør dig selv en
tjeneste og tildel scorereplikkerne en permanent plads i skuffen – med lås på.

Skriv til mere end én – men gør det personligt
Hvis du vil øge dine chancer for at opnå succes med online dating, skal du ikke satse al din tid og
energi på den første og bedste. Skriv til flere og find derudfra den person, som fanger din
interesse mest – og som har det på samme måde med dig. Således øger du muligheden for at
finde den eneste ene via online dating.
Når det så er sagt, er det vigtigt, at du ikke skyder med spredehagl i alle vindretninger – og så
endda med de samme beskeder. Dette kan virke upersonligt og overfladisk, hvilket ikke
nødvendigvis medfører positive resultater. Udvælg derfor en lille håndfuld matches og tilpas
beskederne hver enkelt person, så de virker personlige og interessante.
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Tag initiativ
Du er din egen lykkes smed – sådan hænger det sammen i mange aspekter af livet, og online
dating er ingen undtagelse.
Du kommer ingen vegne, hvis du ikke tør tage initiativet og blot venter på at blive kontaktet. Vær
derfor ikke bange for at tage det første skridt og skriv til vedkommende. Det værste, der kan ske,
er at blive afvist – og det er ikke jordens undergang. Op på hesten igen og fortsæt med at lede
efter kærligheden. Ingen gør det for dig.

Tænk, før du skriver
Dette punkt indikerer en bred vifte af mulige måder, hvorpå du bedst skriver din profiltekst og
beskeder til dine matches.
Vær positiv: Det er vigtigt at være positiv i dine beskrivelser, så du ikke fremstår som et
brokkehoved. En positiv person med positive beskrivelser er generelt anset som mere attraktiv og
imødekommende. Det er ligeledes væsentligt at vælge dine ord og formuleringer med omhu, så
du undgår negative konnoterede ord og vendinger, der virker frastødende.
Brug humor: De fleste tænder på humor og selvironi – så forsøg at smide et par sjove
kommentar ind i din profiltekst og i dine beskeder. Det vil i hvert fald ikke skade opfattelsen af
dig! Forskning har ligeledes vist, at selvironi er særdeles tillokkende hos det kvindelige køn.
Korrekturlæs: Når det kommer til udførelsen af profilteksten og beskederne, kan det være et
turn-off hos nogle, hvis kommaet ikke er korrekt sat, eller hvis der er sneget sig et par stavefejl
ind her og der. Sørg derfor for at tjekke din grammatik, før du trykker send. Hvis du derimod ikke
er så skarp til at spotte fejlene, kan du indsætte dine tekster i et word-dokument og benytte
stavekontrollen. Alternativt kan du få en god ven eller veninden til at tjekken teksterne igennem
for eventuelle grammatikfejl.
Disse råd kan være yderst brugbare at have i baghovedet, når du sætter dig til rette ved tasterne.
Dog kan de også virke forvirrende og modsigende. Skal jeg være positiv her, eller er det bedst, at
jeg er ærlig omkring situationen? Vi anbefaler derfor, at du tilpasser hver tekst til dig som person,
den pågældende situation, og hvilke signaler, du ønsker at sende. Men vigtigst af alt – overvej alt
dette, før du skriver.
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Vær åben
Hvis man har som mål at opnå succes med online dating, er det væsentligt at åbne sit sind og
udviske en eventuel drømmeprins eller prinsesse, man har skitseret i sine tanker. Man ved jo
aldrig, om kærligheden findes i en person, der stikker i helt modsatte retning, end hvad du har
forestillet dig.
Vær derfor åben overfor de mange typer, der findes på et datingsite – der er jo heller ingen der
siger, at du skal finde den eneste ene ved første øjekast eller på første date. Man skal kysse
mange frøer, før den rette dukker op.

Vent ikke for længe, før i mødes offline
Når der er blevet skabt kontakt og den gensidige interesse er etableret, er der ingen grund til at
tøve. Aftal jeres første møde, så i hurtigt kan afgøre, om der også er en gnist imellem jer ude i
virkelighedens verden.
Hvis jeres bekendtskab trækkes ud over flere uger og måneder uden at have kigget hinanden i
øjnene for første gang, risikerer I er blive slemt skuffet, hvis kemien ikke er der, når det første
møde finder sted. Vi anbefaler derfor, at I ikke venter for længe, før I mødes til en kop kaffe, en
gåtur eller noget helt tredje. I behøver ikke at aftale de helt store middagsplaner – så længe der er
tid til at udveksle et par verbale ord og flirtende blikke, er i godt på vej til at afgøre, om en gnist
kan blive tændt.

Find på et godt profilnavn
Som noget af det første bliver du bedt om at vælge et brugernavn, og allerede her bør du vælge
med omtanke. Vælg noget, der vækker opsigt – ideelt set må det gerne frembringe et smil på dem,
der skal besøge sin dating-profil.

Brug et godt profilfoto
Vælg et godt billede af dig selv fra gemmerne eller tag et helt nyt. Som udgangspunkt bør du
holde barn/børn ude af profilbilledet. Det kan din date sagtens få at vide i profilinformationerne
eller endda på en date. Det vigtige for mange så tidligt i netdating processen er at få en idé om
dit udseende.

Sådan netdater du
Skriv en god profiltekst
Når du skriver profilteksten, så husk at den skal være tilpas lang. Det vil sige, at den ikke må
være for kort og heller ikke for lang. Det er ikke nemt, men lyt til din mavefornemmelse. Siger
den, at teksten er for lang, så gå den igennem igen og trim den.

Prøv for eksempel at beskrive dig selv via en historie fra det virkelige liv. En historie, der viser, at
du har hjertet på rette sted, skal nok kunne spærre øjnene op for læseren.

Opret et billedgalleri af dig selv på din profil
Når man besøger en dating-profil, er det altid sjovt at se billeder. I dit billedgalleri har du
muligheden for at lægge billeder, som viser dig i flere situationer. Det behøver jo ikke være
profilfotoet i skjorte og slips, som følger dig over alt. Lav et mix mellem opstillede situationer og
afslappede billeder. Det giver et fyldigt billede af dig som person.

Vær humoristisk og udvis glæde, gerne med et glimt i øjet
Når du skriver på din profil eller til andre, så forsøg at flette humor ind og vise glæde. Kan du
vise, at du synes dating er sjovt, så er chancen for at andre synes godt om dig større. Det er jo de
færreste, som har lyst til at bruge tid på en kedelig stivstikker.

Vær personlig
Prøv at være personlig, når du skriver. Er du overfladisk, vil du også blive opfattet sådan, og så er
chancen for at du bliver afvist meget større. Vis derfor, hvem du er og sørg for, at man kan mærke
dig i din tilstedeværelse.

Vær opsøgende og udadvendt
Når du har profilen færdig, så er det bare at læne sig tilbage, og vente på at tilbuddene ruller ind,
ik? Nej! Sådan spiller klaveret ikke. Vær opsøgende og aktiv, og falder du over en profil, der er
interessant, så tag chancen og prøv at skabe kontakt. Det er de færreste, som bare kan vente på
at blive kontaktet.
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Opfør dig ordentligt og vær respektfuld
I disse tider, hvor debatten om god tone - også på nettet - raser i snart sagt alle medier, er det
vigtigt at huske på, at vi skal være søde ved hinanden. Når det kommer til netdating, er det en
ekstra god idé at opføre sig ordentligt. At opføre sig ucharmerende og fremturende lukker ofte
flere døre, end det åbner.

Påregn, at det tager flere forsøg og tid at finde den rette
At finde den rette i første forsøg når du netdater, er mere undtagelsen end reglen. Det sker
selvfølgelig, men du skal nok regne med, at det tager nogle forsøg og forskellige dates at finde
den rigtige for dig.

Lad ikke en afvisning fjerne lysten til at lede videre eller date
Bliver du afvist – også efter at have været på date – så tab ikke modet og lysten. Led videre og
hav det sjovt med det. Chancen for, at det lykkes, er stor, for der har aldrig været flere, der bruger
netdating end nu. Det gælder både for unge og for gamle. 60+ segmentet bruger også netdating
til at finde både nye venner og kærester. Så bliv endelig ikke frarøvet lysten til dating på grund af
en dum afvisning. Det er en naturlig del af livet, som bedst taget med oprejst pande.
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Stå ved dine holdninger og meninger
Vægelsind bringer sjældent noget godt med sig. Derfor skal du turde stå ved dine meninger og
holdninger. Det viser, at du har rygrad og integritet. Du skal også turde stå ved dem, når andre
ikke er enige. Men husk at holde den gode tone når du skriver. Husk på at du ikke er til en
politisk debat.

Vær kreativ frem for romantisk (det bliver der tid til senere)
I netdating præmieres kreativitet. Du skal ofte overbevise via ord eller et foto frem for at være
klassisk romantisk. Derfor bør du lade dine kreative evner og idéer overtrumfe lysten til at være
romantisk på dette tidspunkt i processen. Udvikler netdating sig til kæresteri eller et forhold, så
får du rig lejlighed til at være romantisk dér. Brug energien på at lave en god, interessant og
helstøbt profil

Acceptér en afvisning
Når nogen svarer, at du ikke lige er noget for dem, så acceptér det. Ja, det kan føles træls, men
sådan er ”spillet”. Om det er online eller i det virkelige liv, så må du påregne, at ikke alle synes, du
er fantastisk. ”Dating-spillet” går jo ud på at finde den, som synes, du er lidt mere fantastisk end
alle andre, og hvor du gengælder opmærksomheden. Når I finder sammen på den måde, har I
vundet ”spillet”.

Tag det ikke personligt, hvis der ikke svares på dit brev.
Der kan være 1000 årsager
Det første du skal gøre, når du begynder din søgen via dating på nettet, er at sende et brev og
tage kontakt til den, du synes er interessant. Herefter kommer ventetiden, hvor du blot afventer,
at der kommer svar. Men hvad nu hvis det slet ikke kommer? Det bedste dating tip er: Lad være
med at blive sur. Du er nødt til ikke at lade dig gå på af det. Hvis du gør det, bliver netdating
måske en kedelig oplevelse for dig. Der kan være mange årsager til, at der ikke svares. Fx kan det
jo være, at han/hun allerede har fundet sit match, men endnu ikke har lukket sin profil.
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Online verdenen

I dagens generation er online dating en enorm trend ikke kun for de unge, men også for resten af
befolkningen, herunder voksne og seniorer. Og med online dating er der opstået gigantiske
gennembrudsprogrammer gennem årene.

I øjeblikket er der mange af disse såkaldte “dating apps”, der er meget tilgængelige på markedet.
Nogle kan i vid udstrækning anvendes af mennesker i forskellige aldre, race og interesser og så
videre, og nogle er lavet til at imødekomme mere målrettet gruppe af mennesker eller interesser.

Og mens der er disse applikationer, der er nemme at bruge og meget effektive, nogle mennesker
ved ikke, at de ikke behøver at gå så langt for at finde en af disse apps til at skaffe en date.
Alvorligt talt behøver du ikke se så langt. Der er Facebook.

Facebook? Til dating? Virkelig?

Facebook er en af de største sociale medier applikationer på markedet i dag. Den blev lanceret
den 4. februar 2004 af Mark Zuckerberg og hans team af medudviklere. Programmet blev lavet
med det formål at bringe interaktion mellem mennesker over hele verden og dermed bringe dem
tættere til mange forskellige formål.

Og så med selve programmet ville det være fornuftigt, at selv den “håbløse” dig, har den store
mulighed for at få en date derinde.

Mens de fleste venner på din Facebook-konto består af folk fra din familie, skolekammerater eller
arbejdskammerater, er der altid den margen af mennesker, som du kun ved ved ansigt eller kun
er gensidige venner med en af dine aktuelle venner. Og så trivielt som det ser ud, kan det være
det perfekte sted for dig at finde din fisk i det store hav.
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Så? Hvad gør jeg med min Facebook?

Nu, hvor du har tænkt dig at starte din jagt på Facebook, er der et par ting, du skal se på,
forberede og gøre for at få den date. Ligesom alle andre dating apps, websteder eller endda i
person er forberedelse er alt.

Lav en god profil

Nå selvfølgelig, i Facebook dating, ligesom når du faktisk går på en date, skal du se godt ud og
præsentabel. En god profil kan give folk et indtryk af, at du er seriøs i dit formål, og at du ikke
bare leder efter en gang hurtig sjov tid.

Ryd op I dine foto

Selv om det at være ærlig og sand til dig selv, kan det være en god ting, når du lærer en at kende,
er der er nogle gange, hvor det ikke får dig så gode resultater. Er du virkelig ok ved at lade hende
se det barmavede billede af dig, hvor du bunder en hel flaske tequila, mens du får en lapdance fra
en tilfældig pige? Nemlig. Det tror jeg ikke.

Hold disse billeder til dig selv for nu, og måske i den nærmeste fremtid, hvis tingene går godt ud
med dig og din partner, kan hun måske være klar til at se billedet.
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Ryd op på din væg

Dine billeder er en ting, men din væg er generelt noget, du skal se på. Billeder er ikke de eneste
ting, der kan være pinlige, men også indlæg og kommentarer. Ville du være rigtig ok med at lade
hende se, at du skrev om, hvor hot din gymnasielærer var og dine venners kommentarer om, hvor
meget du fantaserer for at have en fantastisk nat med hende?

Hvad med det indlæg du lavede om din vens mor der er så lækker og hvordan hun altid bærer
afslørende tøj, når du kommer der til gruppestudier. Hvor meget du vil altid vil til gruppestudier,
når du ikke engang har eksamener kommer op. Vil du have hende at hun ser det? Igen, det tror
jeg det ikke.

Sæt din profilinformation op

Mens du arbejder på at klargøre din Facebook til dating, så prøv at sørge for, at du også opsætter
dine grundlæggende profiloplysninger, din alder, hvor du studerer, hvad er dine interesser og især
din forholdsstatus. Sørg for at indstille det til single. Ellers kan det medføre en smule akavet luft,
hvis du ikke er sikker på, om den person du snakker med er tilgængelig eller ej. Det tager jo en
del mod for nogle mennesker at spørge om du er single eller ej.

Slut dig til Facebook dating grupper

Dette er nok det nemmeste skridt til at tage. Der er mange Facebook-grupper, der er lavet til
forskellige formål. Der er de grupper, der er brede og er åbne for at byde folk velkommen fra hele
verden, der har en enorm blanding af interesser, og der er også dem, der er lavet til visse typer,
racer, interesser osv. Dette er ikke gjort for at opdele folk, i stedet for at forbinde dem; det er kun
lavet til de mennesker, der har specifikke præferencer. Selvfølgelig er der som nævnt også de mere
brede grupper med en blanding af forskellige slags mennesker. Og du kan også være i disse
grupper, hvis du vil.

I betragtning af at du er i en gruppe, hvor du har masser af mennesker, der stort set har de
samme interesser som du gør, vil det helt sikkert være lettere for dig at finde folk, der kan
interessere dig og komme ind i en samtale med dem. Det er ligesom speeddating, men online.
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Deltag i en af dine venners aktiviteter

Så en af dine venner uploadede et billede af et mundvandende stykke cheesecake og i
kommentarafsnittet ser du en person, der fanger dit øje, der kommenterer hvordan kagen ser
godt ud og hvordan hun vil have en i øjeblikket. Det viser sig at du også kan lide kager! Du kan
lave et smukt svar på hendes kommentar om, hvor meget du er en fan af kager. Hvis hun svarer,
kan det være dit valg at gå videre og holde samtalen i gang. Man ved aldrig. Måske er du heldig
nok til at tage hende på en date til en berømt lokal kagebutik med gode kager.

Lær at skabe kontakt

At tage kontakt kan være en udfordring, når du nærmer dig nogen. Du skal sørge for, at du ikke
bare hopper ind i en samtale og lader som om i har været venner i lang tid. Det er bare underligt
og lidt uhyggeligt. Du skal tage det langsomt. Du kan sige hej først. Fortæl hende, hvordan du
fandt hendes profil og hvordan du måske har set eller læst noget, der gjorde dig interesseret i
hende. Spørg hende om det er ok at tilføje hende. Ideelt set ville det være bedre at skrive til hende
først, starte en god samtale, før du beder om at tilføje hende. Nogle mennesker er meget
forsigtige og accepterer ikke tilfældige venskabsforespørgsler fra fremmede. Vær lidt mere
tålmodig. Det vil være det værd.

Vær en pålidelig person

Ikke alle forsøg på at blive venner med nogen kan være en succes. Hvis det ikke virker, så accepter
det og lær at du ikke altid kan få alting. Tving dig ikke ind på dem og få dig selv til at virke som
en uhyggelig stalker. Mund til mund rejser temmelig hurtigt, og hvis du ødelægger det, vil det
være nemt for dem at sprede ordet om hvor underlig og uhyggelig du er. Jeg siger ikke, at du er,
men igen, hvis du ikke bruger korrekt social media etikette, kan du vise dig som en person, du
ikke vil være.

Sådan netdater du
Hold dit privatliv kontrolleret

Mens du er på jagt efter din prins eller din dame i nød, betaler det sig altid at være ekstra
forsigtig. Der er forskellige slags mennesker, der lurer på Facebook, og hvis du ikke er forsigtig
nok, kan du være offer for sociale medie forbrydelser.

Der er mange mennesker, der bruger andres identitet til at lave en falsk profil og bruge den til det
formål, de har.
Så sørg for, at du korrekt vælger de personer, du deler din profil med.

Du er klar!

Dating er generelt ikke let. Der er mange ting, du kan gøre, for at forsøge at få en date. Der er
dem, der mødes på det perfekte sted på det perfekte tidspunkt, og der er dem, der skal gå ud af
normen for at få det til at fungere for dem, og dermed Facebook dating. Men uanset hvilken
strategi eller hvilken stil du gør for at få din retfærdige chance for kærlighed, så længe du finder
ud af, hvad du skal gøre, mens du samtidig er ærlig ved dig selv, er det sikkert at det vil virke for
dig. Så hvad venter du på? Gå derud og fortæl os, hvordan det gik for dig!

Sådan netdater du
Mange bruger i dag apps som Happn, Tinder, Badoo, Zoosk og lign. på deres mobiltelefoner til
dating. Der gælder typisk at man udvælger sine kommende dates ved at swipe igennem billeder
af profiler. Så udseendet er første barriere. Fænger det ikke inden for 1-2 sekunder er der swipet
videre (du har fået et kryds eller swipet ud til venstre: kastet bort!). Egentlig er ovenstående
medier jo bare en komprimeret bytur; de tjener samme mål.
Ingen gider bruge tid på at prøve at gætte, hvem der er dig. Og hvis du bruger et gruppebillede
som dit primære billede – hvilket er alt for udbredt – vil du uundgåeligt opleve flere venstreswipes af den grund. Det er bedre bare at lade være.
I det fl.g. anvendes Tinder som eksempel men det kan også være Badoo eller et andet dating app
medie.
Når det gælder din profiltekst, så tænk 'jo mindre, jo bedre'. Giv et par korte pointer om dig selv
eller skriv en sætning eller to, der viser, at du er kreativ, sjov eller besidder andre attraktive
egenskaber. Højde burde ikke være obligatorisk (hvilket mange af tilsyneladende tror).
1. "Jeg har en virksomhed og 6 biler": Jeg tror den datingside, du leder efter, er
Sugardaters.dk, kammerat.
2. "Swipe til højre, hvis du kan føre en samtale om andet end reality-tv og kendte...
*politibil emoji* og ingen stofmisbrugere": Wow, sådan får du shamet folk på en
dating-app... godt gået med at fortælle folk, at du er en snævertsynet, dømmende skiderik.
3. [dårligt skrevet kæmpe tekstblok]: At citere sangtekster og bagefter opremse
aktiviteter, du godt kan lide uden så meget som et nyt afsnit... Okay. *swiper til venstre*
4. "Jeg har en mening om kvinder. Bevis det, hvis jeg tager fejl": Med dit profilbillede
og den tekst er det lige lykkedes dig at fortælle samtlige kvinder på den her app, at du
hader kvinder. Held og lykke med det.
Pas på super likes..de virker anmassende! Du udstiller du er en besidderisk, creepy, stalker type.
Her er et par eksempler på ekstremt dårlige forsøg på at indlede en samtale med en kvinde på
Tinder: at være supercorny eller at bede en totalt fremmed om at give dig en fødselsdagsgave.
Hvis du vil have et svar, så er den simple vej oftest ret effektiv: en eller anden version af "hey,
hvad så?". Alternativt kan du spørge hende om et eller andet harmløst, der vedrører hendes job
eller interesser fra hendes bio eller give hende en kompliment, som er sød men ikke creepy.
Allerførst må DU IKKE, jeg gentager, DU MÅ IKKE insistere på, at en kvinde fra Tinder,Badoo
mv., du aldrig har mødt, kommer hjem til dig på første date. Undlad i hvert fald at præsentere det
som den eneste mulighed. Hvis hun foreslår det, er det ok. Jeg siger ikke, det ikke virker på visse
modige damer derude, men det er rart at få en mere neutral mulighed til at starte med – for
eksempel en offentlig bar eller et kaffested.
Kvinder mister interessen, unmatcher, kommer videre i deres liv eller ghoster. Nogle gange er de
der bare for at se på mennesker for sjov – præcis ligesom du er.

Sådan netdater du
Det sidste, en kvinde har lyst til at se, når hun åbner sin dating app efter et par dage uden at
have tjekket den, er adskillige beskeder fra en mand, som er blevet sur, fordi hun ikke har svaret
endnu. Hvis din beskedhistorik med en kvinde ser ud som om, du taler med dig selv, så gør du det
forkert.
Hvis en kvinde unmatcher dig, så lad for guds skyld være med at kontakt hende på sociale
medier. Tro mig, det var højst sandsynligt med vilje, og at dvæle ved det afholder dig kun fra
fremtidig meningsløs sex og potentielle meningsfulde forhold.
Selvom den smukke kvinde har liket dig tilbage, og matchet er i hus, så er det ikke selvfølgeligt,
at en sms-korrespondance eller i bedste fald en date er på vej. Åbningsreplikken er nemlig uhyre
vigtig, for den kan potentielt lukke samtalen og fremtidige muligheder for evigt på et splitsekund.
Åbningsbeskeder kan være for offensive: ”Er du klar til din bedste date nogensinde?”
For filosofiske: ”Solopgang eller solnedgang?”
Eller for usandsynlige: ”Jeg var i gang med at slette min Tinder-profil, men så dukkede du op.”
Men det er en balancegang, for åbningsreplikken kan godt overtænkes. En åbningsbesked skal
aldrig ligne en afart af en filosofisk afhandling. Prøv at referere til noget kvinden har skrevet i sin
profil tekst.
Og hvis ikke du har en afsindig original oneliner eller en nuttet sæl i lommen, så brug et simpelt
’hej’ som samtalestarter. Du ville jo heller ikke indlede med at tale om solopgangspræferencer
uden i det mindste at hilse først, hvis du mødte en kvinde i en bar. Et hej skræmmer ikke nogen
væk, og det giver som regel et hej retur.
Når du "har fået et match" på din dating app bliver du i første omgang glad, men hurtigt bliver
denne følelse erstattet med spørgsmålet om, hvordan du skal åbne samtalen. Et godt tip her er at
tjekke dit matchs profil ud, og se om vedkommende har skrevet en tekst omkring sig selv. I så
fald er det et must at læse denne grundigt, fordi dette er din bedste kilde til viden om personen.
Og denne viden kan du så bruge til at stille et spørgsmål i den første besked, som bliver taget
godt imod.
Hvis du fx er matchet med en pige, og hun skriver at hun elsker at læse bøger, så spørg ind til det
emne. Måske du også selv er glad for at læse, og så kan du skrive det. Måske hader du selv at
læse, og så er dette også fair at skrive. Bare prøv at få samtalen i gang. Vær' ikke bange for at stille
et lidt provokerende spørgsmål - ellers kan det hurtigt blive en kedelig samtale, og det er der
ingen der tænder på.
Hvis vedkommende du matcher med ikke har givet nogen informationer om sig selv, så er det
straks sværere. Her kan du i stedet for bruge billederne på profilen til at få et indtryk af personen,
og på den måde finde noget at skrive om. Hvis du fx matcher med en fyr som har et billede hvor
han viser sin meget veltrænede krop frem, så kan du provokerende spørge ham, om "han har
andet at byde på end en flot overkrop" eller lign. Vis at du har gjort bare en lille indsats for at få
et indtryk af vedkommende, så er dine chancer for succes altid større.

Sådan netdater du
I tilfælde af at du slet ikke kan finde noget relevant at skrive som "Tinder åbner" som relaterer sig
til dit match, så kan du være nødt til at skrive noget "generelt". Her bliver det hurtigt kikset, men
hellere skrive noget lidt plat end at skrive ingenting, hvis du synes at dit match ser interessant
ud. Du kan fx være lidt ironisk omkring selve Tinder-konceptet ved at åbne samtalen med at
skrive "Skal vi være kærester?" - fordi ironien er så tydelig, så vil du ofte få et svar. Du kan også
benytte en kikset scorereplik såsom "Har du et telefonnummer? Jeg har nemlig glemt mit".
Du kan alternativt også skrive noget helt vildt underligt, som fx "Skal vi røve en bank
sammen?" eller "Hvad er din favorit-ting ved ananas?".
Det vigtigste er bare at du får samtalen startet, og undgå gerne at stille alle de klassiske "seriøse"
spørgsmål, fordi det bliver for kedeligt. Lav hellere lidt sjov, og så kan du få de vigtige ting at vide
når i rent faktisk mødes. Og vær' ikke ked af at du ikke får svar fra alle du skriver til - det er en
del af gamet. Der findes ingen Tinder åbnere som virker for alle, men prøv dig frem.

Men hvordan får jeg overhovedet nogle matches?
Udfordringen med at finde ud af hvordan man skal åbne samtalen kommer først efter at du rent
faktisk har fået et match. Og til dette har jeg også nogle tips jeg gerne vil dele.
Dine billeder er alt: På Tinder er dine billeder altafgørende, og derfor bør du overveje nøje
hvilke billeder du vælger til din Tinder-profil. Som du nok ved bliver billederne hentet fra
Facebook. Den vigtigste regel omkring dine Tinder-billeder er, at dit første billede kun skal vise
dig selv, og ingen andre.

Det er en god idé at have billeder hvor du er sammen med andre, da det giver et indtryk af at du
er en social person, men lad være med at forsøge dette med dit første billede allerede, for så ved
folk ikke hvem på billedet der er dig, og det vil få mange til at swipe den forkerte vej.
Hvad kan du ellers gøre? Jamen når du har styr på billederne, så er der reelt kun én yderligere
mulighed for at forøge dine chancer for at få flere matches, og det er ved at tilføje en profiltekst.
Som du kunne læse i første afsnit af denne artikel, så er profilteksten en god mulighed for folk til
at få et indtryk af hvem du er. En profiltekst kan også have en negativ effekt på din mængde af
matches, men okay, hvis folk ikke kan lide det du har skrevet om dig selv, så er I sikkert ikke et
godt match alligevel.

Sådan netdater du

Hvad er dit mål med at bruge Tinder?
Hvad er Tinder egentlig når det kommer til stykket? Det er der meget delte holdninger til i
Danmark. Er det en app hvor du hurtigt kan finde en at hygge dig med en enkelt aften, eller kan
man rent faktisk finde en kæreste?
Det er meget forskelligt hvilken indgangsvinkel Tinder-brugere har til app'en. Nogle vil bare gerne
møde en sød pige eller en sød fyr uden at have noget krav om at det nødvendigvis skal føre til et
forhold. Andre er kritiske overfor denne holdning, og ser Tinder mere som en score-app end en
dating-app.
Men hvorfor er du på Tinder? Er det bare for at score, eller søger du et seriøst forhold? Ingen af de
to ting er jo pr. definition bedre end den anden, så lad være med at være flov over det, hvis du
bruger Tinder uden at have til hensigt at finde en kæreste.

Hurtig Match strategi til Tinder Dating App
Når du skal "Match" eller "ikke Match" piger, derinde hvor du kan swibe den du kan lide. Er der en
hurtig strategi: Du skal simpelthen bare Klikke på det grønne hjerte helt intensivt, på den måde
"liker" du alle. Når du har fået mange "matches", kan du bare fjerne dem som du ikke har
interesse for senere. På den måde kan du hurtig "like" 100 personer på et par minutter. Plus du
kan bruge et par minutter til at sortere de grimme scoringer fra ;-)

Hvad skal jeg skrive for at invitere hende på date?
Først finder du ud af noget i begge kan lide at mødes om. Det nytter ikke noget at invitere hende
på sports klatring, hvis hun er bange for højder. Det er ikke så vigtig hvad du invitere hende ud
på. Blot at det giver jer en god mulighed for at snakke sammen og lære hinanden bedre at kende.
Find noget i begge synes er sjovt. Når du har spurgt ind til lidt forskellige aktiviteter, som i begge
synes er sjove, kan du invitere hende ud. Det er en god start, der vil guide jer i den rigtige retning.

