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Formålet med denne guide 

Lokale samt regionale aviser, ugeblade og radiokanaler elsker (og lever af) at fortælle vedkommende 

og relevante historier, som interesserer borgerne i det givne dækningsområde. Derfor er vores 

events og koncepter i firmaidrætten en guldkilde til omtale. Det samme gælder personhistorier og 

daglige aktiviteter, der fremmer fællesskab og sammenholdet i jeres forening og/eller på de 

omkringliggende arbejdspladser. 

 

Omtale i lokal- og regionalmedierne kræver dog blot som oftest lidt rugbrødsarbejde og ildhu. 

Omvendt er der ikke tale om raketvidenskab. Og har I først fundet en metode, som virker – ja, så 

fortsæt endelig i samme spor. Dyrk gerne de samme skabeloner og relationer på redaktionerne. Det 

betaler sig.  

 

Med guiden her ønsker vi at klæde jer endnu bedre på i ’kampen’ for bevågenhed fra 

lokale/regionale mediers side. Mange af jer er allerede meget dygtige til at bearbejde regional- og 

lokalpressen. Det ser vi tydeligt i de daglige presseklip. Keep up the good work! 

Mere hjælp og inspiration 

Hvis din forening har brug for hjælp, sparring eller rådgivning i forbindelse med pressearbejdet, er I 

meget velkomne til at kontakte forbundets kommunikationsafdeling. Vi hjælper gerne (men skriver 

ikke pressemeddelelser for jer). Find vores kontaktoplysninger her: https://www.firmaidraet.dk/find-

person/ansatte/kommunikation-og-marketing/.  

Hvorfor bruge tid på pressearbejde?  

Spørgsmålet er helt essentielt, og I skal vende pro et contra, før I kaster jer ud i at benytte knappe 

ressourcer på netop pressearbejdet. 

 

Sikrer presseomtale os rigtig mange deltagere til vores events? NEJ – ikke nødvendigvis.  

 

Sikrer presseomtale os flere medlemmer? NEJ – ikke nødvendigvis.   

 

MEN …  

 

“Without publicity a terrible thing happens: Nothing.” 

 

P.T. Barnum (1810-1891), amerikansk showman, forretningsmand, entertainer og filantrop, særlig 

kendt for sit omrejsende cirkus. 

 

https://www.firmaidraet.dk/find-person/ansatte/kommunikation-og-marketing/
https://www.firmaidraet.dk/find-person/ansatte/kommunikation-og-marketing/
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 Det er vores klare råd, at I prioriterer pressearbejdet. Blandt andet af følgende grunde:   

 

- Gratis – i modsætning til annoncer, der koster penge at indrykke, er presseomtale gratis  

- Presseomtale skaber kontinuerlig bevidsthed om foreningens eksistens og 

eksistensberettigelse blandt diverse interessenter såsom kommunen og potentielle 

sponsorer    

- Presseomtale sikrer ikke, men forbedrer muligheden for flere deltagere til diverse events 

og ekstra medlemmer til foreningen 

- Presseomtale genererer stolthed blandt ildsjæle og eksisterende medlemmer 

- Presseomtale forstærker et ry som værende proaktiv og en væsentlig aktør i lokalområdet, 

hvilket åbner for nye partnerskabsrelationer 

- Lokal presseomtale medvirker til endnu mere ’viden om’/’reklame for’ firmaidræt og 

kollegamotion – det booster altså vores samlede sag og historiefortælling i firmaidrætten.   

Hvad kan give presseomtale lokalt/regionalt?  

Nedenstående er udvalgte eksempler på, hvad der med de rigtige kneb kan give presseomtale lokalt 

og/eller regionalt. Igen – det er helt essentielt, at I i foreningen finder de metoder, som passer jer 

bedst.   

 

- Ny formand eller aktivitetsansvarlig 

- Lokal event på eksempelvis Mænds Motionsdag eller Arbejdspladsernes Motionsdag 

- Ny aktivitet i foreningen 

- Besøg på lokale arbejdspladser, hvor I inspirerer til kollegamotion  

- Tilmelding til aktiviteter/events åbner   

- Ny sæson for given aktivitet/idræt står for døren. 

Joker – kendisser 

Kan I få en kendis fra lokalområdet til at deltage i eksempelvis jeres floorball-turnering, øger I 

chancen for pressedækning. Prik indimellem borgmesteren, formanden for Cityforeningen eller den 

tidligere topscorer i fodboldklubben på maven. Vi ved fra tidligere events, at lokale kendisser er en 

god løftestang – både før, under og efter en begivenhed. 

De 5 trin  

Gennemgå de fem trin – så er I godt på vej til mere presseomtale.  
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(1) Hvilke lokale/regionale medier er relevante for jer?  

Eksempelvis Firmaidræt Slagelse: Uge Nyt, Søndagsavisen, Sjællandske, TV 2 Øst og DR Sjælland (P4). 

Find/gem mailadresser og telefonnumre på mediernes hjemmesider under kontakt. Husk de 

journalister, I allerede kender – spørg rundt i foreningen. 

(2) Hvad er historien?  

Hvad er det, I gerne vil fortælle? I journalist-sprog: Hvad er vinklen? Igen – den gode historie er ikke 

udelukkende en aktivitet. Det kan også være en person, som yder en særlig indsats eller har jubilæum. 

Se herover.  

(3) Lav/skriv/send en pressemeddelelse  

- Rubrik – en fængende titel/overskrift (1 linje) 

- Underrubrik – pressemeddelelsens samlede essens (altså historien). Dvs. hvem, hvad, hvor, 

hvornår, hvorfor og hvordan i ét afsnit (3-5 linjer) 

- Brødtekst – pressemeddelelsens udfoldede historie (med uddybet svar på hvem, hvad, hvor, 

hvornår, hvorfor og hvordan). Inklusive citater fra nøglepersoner (max en side) 

- Kontaktoplysninger – navn, titel, mobilnummer og e-mailadresse på centrale personer, der 

kan kontaktes for en uddybning af historien 

- Profiltekst – kort tekst om foreningen/projektet /eventen/stævnet + henvisning til 

hjemmeside/sociale medier (3-5 linjer).  

Hvordan skriver jeg en god pressemeddelelse? 

Det handler om at finde nyheden i sin historie eller den skæve vinkel på historien ved at ramme én 

eller flere af de journalistiske nyhedskriterier (VISA + K):  

 

- (V)æsentlighed: Hvilken betydning og konsekvens har historien for de lokale læsere, lyttere 

og seere? 

- (I)dentifikation: Kan de lokale læsere, lyttere og seere identificere sig med historien? 

- (S)ensation: Er historien overraskende, ualmindelig, fascinerende, chokerende eller 

spændende for de lokale? 

- (A)ktualitet: Er historien relevant nu og her? Omhandler historien et lokalt emne, som er 

oppe i tiden? 

- (K)onflikt: Er der modstridende synspunkter? 
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(4) Brug billeder   

Husk billeder. Ønsker I eksempelvis omtale af Bike & Run Stafetten, så send et billede med fra ’sidste 

års’ udgave. Og hvis muligt – lov/garantér, at I også kan levere billeder af den kommende event.  

(5) Følg op telefonisk 

En til to dage efter, I har sendt mailen/pressemeddelelsen, følger I op over telefon. Henvis til mailen 

og hav en ekstra ”salgstale” og flere facts klar. Drejer jeres kontakt/indsats sig om en konkret event, 

så lok journalisten til at kigge forbi på afviklingsdagen. Alle kneb gælder – også det med gratis mad og 

drikke.  

Joker – regionalt TV og radio – ring på dagen   

P4 (DR) og TV2-regionerne får flere og flere udsendelser – og sender også ’live’ hver dag. Står I for en 

event, så få ringet til de pågældende redaktioner mellem kl. 8.30 og 10.00 på afviklingsdagen. Spørg 

efter den jourhavende/redaktøren. Så sikrer I, at I får afleveret et budskab, som stadig er varmt til 

redaktionsmøderne – og I øger herved jeres chance for journalistbesøg i løbet af 

eftermiddagen/aftenen. 

Tidslinje   

Ønsker I omtale af en event – eksempelvis jeres arrangement på Mænds Motionsdag, hvor 

tilmeldingsdeadline først er på afviklingsdagen – så skal pressemeddelelsen gerne sendes mindst to 

uger før, det hele løber af stablen. Husk på, at primært ugeaviser ofte ’lukker ned’ for stof en uge før, 

bladet rent faktisk rammer gaden.       

 

Er historien/nyheden, at der er kommet en ny formand i foreningen, så skal lokal-/regionalmedierne 

gerne adviseres/varsles på selve dagen eller senest dagen efter – ellers går nyhedsværdien tabt. 

Omvendt – I kan også vente … Så kræver det blot, at I eventuelt vinkler historien på formandens 

visioner/ambitioner for fremtiden. Så er dette kernen/vinklen. Og igen – husk billede.    
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Eksempler på pressemeddelelser   

 

 

Gennemfør et maraton(løb) sammen med kammerater og kolleger   

 

Cykler og løbesko skal i brug, når kolleger, venner og familie mødes til Bike & Run Stafetten den 14. maj i Køge. 

Hvert stafethold, der er sammensat af tre løbere og to cyklister, tilbagelægger i alt en maratondistance. Alle 

kan stille hold – både hurtigløbere, luntere samt dem på racer- og bedstemorcykler. 

 

Firmaidræt Køge er atter vært for Bike & Run Stafetten – i år afvikles eventen den 14. maj. I 2018 deltog 195 

deltagere i Køge, og på landsplan boomer interessen for den eneste stafet herhjemme, der kombinerer de to 

populære aktiviteter: Løb og cykling.  

 

Til Bike & Run Stafetten i Køge består et hold af fem personer, hvoraf tre skal løbe fem kilometer og to skal løbe 

13,6 km.  

 

Stafet i susende sneglefart 

Hvert år stiller både luntere og hurtigløbere – samt dem på bedstemorcykler og dem på racercykler – til start i 

Bike & Run Stafetten. 

”Deltagernes udstyr afspejler, at der er plads til alle. Vi ser både dem, der stiller til start med det nyeste pulsur 

og en toptunet racercykel – mens andre stiller til start på deres bedstemorcykler med blomsterbesatte 

cykelkurve,” siger stævneansvarlig i Køge, Finn Nielsen fra Firmaidræt Køge. 

Stafettens store spændvidde oplever man også ude på ruterne.  

 

”Selvom deltagerne har et startnummer på, så er der bare god stemning over hele linjen – og der er fuld 

forståelse for, at alle deltager på det niveau, der individuelt passer,” siger Finn Nielsen.  

  

Rute og tilmelding 

Firmaidræt Køge bestræber sig på at lave en seværdig rute, hvor deltagerne får en flot naturoplevelse med 

hjem i rygsækken. Der er start og mål ved Ravnsborghallen, Ravnsborgvej 3, 4600 Køge. Tilmeldingen er åben 

frem til og med afviklingsdagen den 14. maj – læs mere og tilmeld dig, venner, familie og kollegerne på 

www.bikeandrun.nu.    

 

Fakta om Bike & Run Stafetten 

• Flere af landets arbejdspladser bruger Bike & Run Stafetten som et firmaarrangement – men alle kan stille 

hold, så derfor deltager mange også sammen med venner og familie. 

• Det koster kr. 545 at deltage per hold.  

• På hvert hold er der tre, der skal tilbagelægge fem kilometer i løbesko, samt to, der skal cykle 13,6 kilometer. 

Sammen tilbagelægger holdet en maraton-distance. 

• Der er herre-, dame- og mix-rækker – og præmier til vinderne i alle rækker. 

 

Med venlig hilsen XXX, kontaktdata: XXX  

http://www.bikeandrun.nu/
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Hop med på kollegamotionsbølgen – vær aktiv på Dokk1 

 

Århus Firma Sport inviterer til gratis kollegamotion på DOKK1 på Arbejdspladsernes Motionsdag – fredag den 

11. oktober. Få smil på læben og sved på panden sammen med kollegerne.  

 

Når børnene er aktive til Skolernes Motionsdag, så skal vi voksne naturligvis også være i bevægelse fredagen 

før efterferien – den 11. oktober. Du og dine kolleger kan gratis opleve magien ved kollegamotion på Dokk1 i 

Aarhus. Dansk Firmaidrætsforbund og Århus Firma Sport inviterer nemlig til masser af sjove aktiviteter – bl.a. 

floorball og gymnastik. Drop forbi, lige når det passer jer. Det er i øvrigt femte gang, at firmaidrætten afvikler 

Arbejdspladsernes Motionsdag. 

 

”Deltagerantallet vokser år for år, for tendensen er heldigvis, at flere og flere anser arbejdspladsen som en helt 

naturlig arena for motion. Det er godt for både den enkelte medarbejder, produktiviteten og folkesundheden. 

Motion i arbejdstiden giver en masse fysiske fordele, nedbryder barrierer og mindsker sygefraværet,” siger 

ildsjæl hos Århus Firma Sport, Rikke Oddershede. 

 

Arbejdspladsernes Motionsdag som koncept er ganske fleksibelt. Det er helt op til den enkelte arbejdsplads at 

definere tidsforbrug, gøremål og rammer. Firmaidrætten bistår med masser af inspirationsmateriale online på 

www.amdag.dk.   

Eventen på Dokk1 er for alle. Men husk tilmelding på www.aafs.dk.  

 

”Mulighederne er mange på Arbejdspladsernes Motionsdag. Man kan eksempelvis starte dagen med et gående 

morgenmøde eller afslutte ugen med kollegabold ude på græsset foran kantinen. Hvis man har den slags 

faciliteter. Eventen på Dokk1 er ekstra krymmel, og vi håber, idéen appellerer til ikke mindst de hundredvis af 

arbejdspladser i nærheden. Vi krydser fingre for, at rigtig mange arbejdspladser og glade kolleger vil dyrke 

sammenholdet med os," siger Rikke Oddershede. 

 

PROGRAM, kollegamotion på Dokk1 den 11. oktober 

 

- Deltag i et eller flere arrangementer på Dokk1 – sammen med nære kolleger og sammen med medarbejdere 

fra andre arbejdspladser i Aarhus og omegn. 

- 9.30-10.00: Fælles gymnastik med musik på plateauet foran Dokk1. 

- 12.30-13.00: Aktivitetsrunden – bliv udfordret med mange sjove øvelser og fysiske opgaver på din vej rundt 

om Dokk1. Mødested på plateauet foran Dokk1. 

- 14.00-16.00: Floorball-stævne, hold á 3-5 personer - der opstilles små baner rundt om på Dokk1. Vi finder en 

vinder inden kl. 16. 

- Gratis tilmelding til #AMdag19 på Dokk1 i Aarhus: www.aafs.dk.  

 

Med venlig hilsen XXX, kontaktdata: XXX   

 

 

http://www.amdag.dk/
http://www.aafs.dk/
http://www.aafs.dk/
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Hæder og ære: Årets leder i firmaidrætten er fra Lemvig 

 

Niels Kristian Madsen fra Lemvig & Omegns Firmaidræt (LOFI) er blevet hædret i forbindelse med Dansk 

Firmaidrætsforbunds formandsmøde i Fredericia.  

 

Der var anerkendende blikke og stående klapsalver, da Niels Kristian Madsen fra Lemvig & Omegns Firmaidræt 

(LOFI) lørdag blev hædret som Årets leder 2019. Anledningen var Dansk Firmaidrætsforbunds formandsmøde 

på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia.  

 

70-årige Niels Kristian Madsen har ydet et fantastisk stykke arbejde i lokalforeningslivet i Lemvig gennem 36 år. 

LOFI blev grundlagt den 30. november 1982, og en af initiativtagerne samt den første formand var netop Niels 

Kristian Madsen. Efter at have fokuseret på diverse udvalgsarbejde midt i 80'erne blev Niels Kristian Madsen 

genvalgt som LOFI-formand i 1989, en post, han siden har bestridt med stor passion og ekspertise. 

 

"Jeg er glad, det skal der ikke herske tvivl om. Men det er ikke min pris alene – jeg deler den med andre gode 

folk fra foreningen. Firmaidrætten har givet mig mange venskaber, og jeg er en del af et stærkt fællesskab. Det 

er jeg taknemmelig over. Jeg er en organisator, og jeg nyder at få gode idéer og afprøve disse. Og det stopper 

ikke her," siger Niels Kristian Madsen.   

 

Oplever dominoeffekt 

Listen over bedrifter, aktiviteter og events, Niels Kristian Madsen besidder en aktie i, er lang. Bl.a. Lemvig 

Motionscenter, som har åbent 24/7 og emmer af en varm stemning, er en kæmpe succes. 

 

"Det er en positiv oplevelse at være et samlingspunkt for folk. Vi oplever, at der er en dominoeffekt, hvor flere 

medlemmer bringer flere nye med sig. Og når vi spørger nye medlemmer, hvorfor de har valgt at komme ud til 

os, så svarer mange: Det gør alle de andre," siger Niels Kristian Madsen.  

Formand for Dansk Firmaidrætsforbund, Peder Bisgaard, motiverede kåringen.  

 

"Vores motor er de lokale ildsjæle, og vi kan ikke takke de frivillige kræfter i vores foreninger nok. Niels Kristian 

Madsen yder en forbilledlig indsats i Lemvig – og det har han gjort i en årrække. Det aftvinger stor respekt. Det 

er som om, Niels Kristians engagement blot vokser og vokser. Imponerende. Nu mangler vi blot at få Niels 

Kristian til selv at deltage i nogle af de mange aktiviteter, han er ophavsmand til," siger Peder Bisgaard.  

 

Om prisen Årets leder: 

Årets leder uddeles hvert år af Dansk Firmaidrætsforbund. Årets leder i Dansk Firmaidrætsforbund modtager 

Agerbæks Æresskulptur 'Lederen', der er skabt af kunstneren Søren West, og er evigt vandrende. Hæderen 

tildeles firmaidrætsledere, der har udført et dygtigt og initiativrigt arbejde for firmaidrætten i Danmark. Årets 

leder modtager også et rejsegavekort. I 2018 blev Årets leder tildelt Tonny Andersen fra Randers Firma-Sport. 

2019: Niels Kristian Madsen, Lemvig & Omegns Firmaidræt (LOFI).  

 

Med venlig hilsen XXX, kontaktdata: XXX   
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Ekstra mulighed: Indgå mediepartnerskaber    

Har I overskud til det, og tror I på, at det giver mening på bundlinjen, så er det værd at sondre/tjekke 

markedet ift. at lave konkrete mediesamarbejder/mediepartnerskaber. Det er – om ikke andet – 

gratis at få et uforpligtende tilbud fra den lokale ugeavis fx på x antal annonceindrykninger hen over 

et helt år. Priser varierer. Husk at spille ind med, at I er eksperter i bevægelse/aktiviteter, og at I 

stiller denne ekspertise til rådighed for mediet, som jo også er en helt almindelig arbejdsplads. Et 

mediepartnerskab kan være utrolig brugbart, hvis I tror på, at det givne medie kan nå jeres specifikke 

målgruppe(r). 

Fordele ved et mediepartnerskab  

- Garanterer dækning: Bare dét at arrangere en event sikrer ikke, at nogen vil tale om det. På 

den anden side vil et mediepartnerskab garantere, at jeres event promoveres for en udvalgt 

læserskare 

- Tilfører troværdighed: Jeres målgruppe(r) kan muligvis være på vagt over for nye events, 

ingen endnu har hørt om. Men de samme mennesker har måske tillid til foretrukne medier, 

så mediets omdømme kan altså blive ’jeres’ gennem et partnerskab 

- Forbedrer online-trafik: Mange mediepartnerskaber involverer links-udveksling. “Hvis I linker 

til vores hjemmeside, linker vi til jeres”. Dybdelinks (til specifik side om jeres aktivitet/event) 

af høj kvalitet fra et velrenommeret medie kan gøre vidunderlige ting for trafikken på og 

Google-placeringen af foreningens hjemmeside 

- Udvider netværket: Øvrige medier vil begynde at lægge mærke til jer, hvis I får et godt 

forhold til en af deres partnere eller konkurrenter. Hvis partnerskabet anses som en succes 

udefra, kan I forvente at blive kontaktet af ’de andre’. 

 

 

Firmaidræt Køge og LørdagsAvisen – eksempel til efterlevelse    

I den seneste årrække er det lykkedes Firmaidræt Køge at udvide og udvikle et samarbejde/partnerskab 

med lokalmediet LørdagsAvisen, som hører under Sjællandske Medier. Firmaidræt Køge afsætter årligt 

omkring kr. 15.000,- til annoncering, og de midler sikrer samlet set medieeksponering for minimum den 

dobbelte værdi. LørdagsAvisen har endda været mediesponsor for Bike & Run Stafetten i Køge. Firmaidræt 

Køge har tre kontaktpersoner hos LørdagsAvisen – to journalister og en fra annonceafdelingen, og der 

pågår kreativ og konstruktiv sparring med dem alle. Journalisterne finder også selv relevante 

informationer/idéer til historier på Firmaidræt Køges hjemmeside. Foreningen behøver altså ikke altid selv 

skrive og publicere pressemeddelelser. Omtale kommer ofte ’automatisk’ som følge af 

mediepartnerskabet.        

 


