
Gør din forening kendt 
Skal lokale jagtforeninger mere i medierne? 
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Dagsorden 

• Min baggrund  

• Hvorfor arbejde med synlighed og presse? 

• Hvordan står det til med jeres synlighed i pressen? 

• Hvad er en målgruppe? 

• Hvad er nyhedskriterier? 

• Hvilke medier skal jeg bruge? 

• Hvordan får jeg en historie i pressen? 

• Hvordan håndterer vi en lorte-sag i pressen?  

• Opsamling 
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17 års erfaring med pressen 

• Uddannet journalist fra Syddansk Universitet i Odense 

• Berlingske Tidende 

• Danmarks Radio på Bornholm 

• Jyllands-Posten 

• Landbrug & Fødevarer 

• Danish Crown 

• Danmarks Jægerforbund 
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Min funktion i Danmarks Jægerforbund 

- at sikre mest mulig jagt og natur 
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Hvorfor arbejde med synlighed og presse? 
 

• omtale i pressen kan hjælpe jer med at opnå jeres mål: 
o Foromtale af jeres arrangementer 

o Motivation/klap på skulderen til de frivillige, der gør en stor indsats 

o Kendskab til jeres forening 

o Rekruttering af nye medlemmer 

o Opmærksomhed omkring evt. udfordringer/problemer lokalt 

o Opbakning til jagt i jeres lokalområde 
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Hvordan står det til med jeres synlighed i pressen? 
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Åby Sogns Jagtforening 
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Klokkerholm Jagtforening 
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Klokkerholm Jagtforening i kioskbasker 
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Vrejlev Hæstrup Jagtforening 
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Støvring Jagtforening 
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Støvring Jagtforening i avisen 
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Veggerby Jagtforening 
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Veggerby Jagtforening i Nordjyske 

23-02-2017 14 



Hjallerup jagtforening 
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Hjallerup Jagtforening med helsides dækning 
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Sæby Jagtforening 
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Sæby Jagtforening  - al omtale tæller 

23-02-2017 18 



Hvad er en målgruppe? 

• Hvad vil du opnå med omtalen i mediet? 

• Hvem skal du så ‘snakke’ til? 

• Hvordan når du din målgruppe? 
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Hvordan laver du en god historie til din målgruppe? 
   - de 5 nyhedskriterier 

1. Aktualitet Få det ud nu – ikke om to år 

2. Relevans/væsentlighed Hvad er relevant for din målgruppe 

3. Identifikation vælg en vinkel, der gør, at folk kan se sig selv i det 

4. Sensation jæger skyder 5-benet buk 

5. Konflikt Det passer ikke, at … 
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Vinklen er alfa og omega 

 

Jeg vil fortælle, at……(i én skarp sætning) 
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Rapport-trekanten 
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Indføring i emnet 

Præmisserne 

Konklusionen 



Nyhedstrekanten 
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Det væsentligste 
- konklusionen 

Forklaringen - 
præmisserne 

Detaljerne 
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Hvilke Medier skal jeg bruge 

 
Hvilke medier bruger din målgruppe?: 

oUgeavis 

oLokalavis 

oRegionalavis 

oRadio 

oTv 

oFacebook 

oDJ’s medier 

 

23-02-2017 26 



DJ’s elektroniske medier: 

• www.jaegerne.dk 

• Facebook.com/jaegerforbundet 

• Nyhedsbrevet Jægernyt 
 

Kontaktperson:  

Kenneth Sletten Christensen 
ksc@jaegerforbundet.dk 

Tlf: 20 41 22 25 

23-02-2017 27 

http://www.jaegerne.dk/
mailto:ksc@jaegerforbundet.dk


DJ’s trykte medier: 

• Jæger – deadline to måneder før udgivelse 

• Medlemsbladet - deadline to måneder før udgivelse 

 
Kontaktpersoner:  
 

Lokalredaktør Maria Metzger 
loknord@jaegerne.dk 
 

Eller 
 

Redaktionssekretær på Jæger Kim Lykke Jensen 

klj@jaegerne.dk 

Tlf: 81 77 12 22 
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Hvordan får jeg en historie i pressen 

1. Find den rette kontaktperson på mediet  

2. Ring eller skriv 

3. Spørg, hvad de vil have: 

oBilleder 

oTekst 

oCases (personer journalister kan interviewe) 

4. Få en deadline – og overhold den … 

5. Værd tjenestevillig og imødekommende 
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Hvad er det allervigtigste for at få noget i medierne? 

 

- Gør forsøget 
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Hvordan håndterer vi en lortesag i pressen 

- 5 gode råd til håndtering af pressen, som vil hjælpe enhver 

• Du har altid lov til at sige ingen kommentarer, når pressen henvender sig. Det er ikke pressen der 
bestemmer, om du skal medvirke i noget som helst. Det gør du 

• Få ALTID navnet på den journalist, der henvender sig, og fra hvilket medie vedkommende ringer. 
Få gerne fat i telefonnummeret og en mail 

• Spørg gerne ind til, hvad der er journalistens ærinde. Hvis du ikke føler dig tryg eller sikker på 
motiverne bag journalistens henvendelse, sig da, at du ringer tilbage, da du lige skal have tid til 
at tænke dig om. I tænkepausen kan du altid ringe til pressechefen i Danmarks Jægerforbund og 
bede om hjælp. Hellere ringe til forbundet en gang for meget end en gang for lidt 

• Hvis du udtaler dig til en artikel, så bed om at få dit citat tilsendt til godkendelse. Det signalerer, 
at dig skal man ikke tage røven på 

• Lyv ALDRIG – sig hellere ’det skal jeg lige undersøge, og så vender jeg tilbage’. 
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I er ALTID velkommen til at ringe til mig 

 

Torsten Lind Søndergaard 

Tlf. 81 88 02 08 

tls@jaegerne.dk 
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Spørgsmål og opsamling 
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