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Få lokalpressen som medspiller i genåbningen 

 

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. 

I forbindelse med genåbningen er der helt sikkert ’et vindue’ for jer. Det vil være muligt at få redaktionel 

opmærksomhed. Tænk over disse trin – og eksekver. 

 

1. Det er længe siden, I har ’forstyrret’ jeres normale kontaktpersoner eller redaktionerne generelt. Foretag en 

opringning. Giv lyd fra jer. Hils. Markér. Snak rundt om, at Corona-nedlukningen har været en mindre katastrofe 

for folkesundheden. Uden tilgangen til foreninger og sædvanlige fællesskaber er danskernes idrætsdeltagelse 

slet og ret faldet, læs mere her. MEN. Nu er I, hele firmaidrætten, tilbage – og tilbudsporteføljen bugner. Ha’ 

konkrete eksempler klar.  

2. Insistér gerne lidt – få en samtale i gang. Hvad, hvordan og hvornår kan I levere noget materiale, som vil hjælpe 

journalisternes arbejde? Få en klar aftale (og gå så i skriveværkstedet – nedenstående skabelon hjælper jer 

forhåbentlig på vej i mål).  

3. Husk – følg altid op. Hvis I ikke får et mail-svar eller tilsvarende på baggrund af det, I sender til medierne, så er 

det helt legitimt liiiige at lave et kontrolopkald.  

 

LÆS MERE (og flere skabeloner): Generel guide til det lokale og regionale pressearbejde – sådan får din forening mere 

opmærksomhed i medierne, tjek det ud her. 

(Skabelon – indsæt og justér til)  

Find formen med et smil på læben – firmaidrætten inviterer  

 

Xxxx (foreningens navn) er klar til at hjælpe dig, dine kammerater og kolleger med at få gang i de gode motionsvaner 

igen. 

 

Corona-nedlukningen har haft stor betydning for idrætsdeltagelsen herhjemme. Andelen af danskere, der normalt dyrker sport og 

motion, er faldet fra 55 pct. før nedlukningen til 39 pct. under nedlukningen, viser en nylig offentliggjort undersøgelse fra Idrættens 

Analyseinstitut. 

 

”Så det er på tide, at vi pudser formen af og får pulsen op igen,” siger Xxx Xxx, ’titel’ i forening.   

 

Og Xxx Xxx ligger inde med konkrete tilbud til kammerater, kolleger, kvinder og kraftkarle. Foreningsnavn inviterer nemlig til en bred 

vifte af aktiviteter over sommeren og i efteråret. Bl.a.: (oplist udvalgte aktiviteter, suppler evt. med datoer).   

 

”Vores faciliteter skriger efter at blive brugt, og vi har allesammen et behov for at mærke fællesskabsfølelsen. I firmaidrætten går vi 

meget op i at dyrke sammenholdet, hvilket så skete på behørig afstand under Corona-nedlukningen. De kommende aktiviteter 

tilpasses naturligvis myndighedernes regler for motion, men vi kan nu – trods alt – komme hinanden lidt mere ved. Og det giver en 

super energi i hele foreningen,” siger Xxx Xxx og supplerer:  ”Vi brænder for, og vi er klar til at hjælpe både vores medlemmer og de 

lokale arbejdspladser på lige nøjagtig den måde, det giver mest mening. Vi har en masse erfaring med og viden om, hvordan idræt og 

sport på bedste vis frembringer smil på læben og sved på panden.”  

 

Du kan læse meget mere om mulighederne og tilmelde dig diverse aktiviteter på www.foreningenshjemmeside.dk.    

https://idan.dk/nyhedsoversigt/nyheder/2020/b314_uden-foreninger-og-faellesskaber-falder-danskernes-idraetsdeltagelse/
https://www.firmaidraet.dk/media/12962/guide-til-lokal-og-regional-presseomtale.pdf

