
Sådan får du din historie i avisen.

Det er ikke altid helt så nemt at vide, hvem man skal sende sin pressemeddelelse til, eller hvordan 
man bærer sig ad med at få pressemeddelelsen helt frem til læseren. 

Her er et par generelle råd, som kan bruges i rigtig mange tilfælde: 

1) Find de lokale aviser/journalister enten i det trykte medie eller online:
 PÅ TRYK: På første side, når du åbner avisen, er der som regel en rubrik nederst, hvor der 

står data omkring avisen, plus kontaktoplysninger. 

 ONLINE: Nederst på avisens hjemmeside er der som regel en ”footer”(et stort felt), hvor 
der f.eks. står ”redaktion” eller ”medarbejdere”.

- Ofte har avisen delt indholdet/temaerne/område ud på forskellige journalister, så du kan se hvem
der arbejder med f.eks. dit område.  
- Kontakt journalisten, som arbejder med dit område, gerne i god tid via mail, eller pr. telefon (hvis 
du er lidt fræk). 

 Du kan også sende din pressemeddelelse/artikel plus billede til ”redaktionsmailen”, men 
der er det mere usikkert hvorvidt den kommer videre, helt ud til læseren. 

2) Noget for noget:
 Lav en aftale med den lokale journalist/kontaktperson enten pr. mail eller telefon. 
 Forhør dig, om journalisten ikke har lyst til at kigge forbi til jeres arrangement, og samtidig 

skrive lidt om arrangementet? 
 Sælg din historie - Forbered et par stikord til hvorfor det er en god historie, at få med i 

avisen. Jo bedre du kan forklare, hvorfor det er en vigtig historie, jo nemmere kan 
journalisten også forstå det. 

 Hvis journalisten virker tøvende eller som om, at vedkommende har nok at lave, så spørg, 
”hvis jeg nu selv skriver noget, og sender et godt billede med, vil I så bringe historien?”

 Alle aviser vil gerne være de første til at bringe en historie/nyheder, så hvis du kan love, at 
den og den får historien først, så plejer det også at åbne døre. 

 Er din forening/arbejdsplads/organisation flittige til at købe annonceplads i en bestemt 
avis, så sørg for at sende en pressemeddelelse og billede med jeres annonce, og spørg om 
de ”også kan finde plads til dette”. Det er sjældent de siger nej, da de tjener gode penge på 
jer. Hvis de siger, at ”det først kan komme med ugen efter”, så sig alligevel ja tak til det, og 
sørg for at tilpasse pressemeddelelsen til det. HUSK: ”Lidt omtale er bedre end slet ingen 
omtale.”   

3) I skal holde hvad I lover:
 Hvis du får lavet en aftale, så sørg for at både du og journalisten overholder den. 
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 Vær gerne vedholdende. Det gør ikke noget at spørge en ekstra gang, hvis du
nu ikke kan se din pressemeddelelse i avisen. Send gerne et par ekstra mails indtil du får din
tekst i avisen.

 Men vær også klar over, hvornår du skal holde igen med at presse journalisten…!  

4) Gør det nemt:
 Hjælp journalisten, så han/hun ved, også fremover, at du altid sender materialerne så det 

er lige til at gå til. 
 Undgå formateringer i teksten, og brug et helt almindelig tekstbehandlingsprogram som 

f.eks. WORD. 
 Lad være med at indsætte billedet i tekstfilen. Vedhæft altid billedet (gerne et par udvalgte 

fotos af høj kvalitet og opløsning) ved siden af.
 Bliver det for besværligt for journalisten, så siger de/journalisterne nemmere ”nej tak”.   

5) Udnyt chefens kontakter:
 Har din chef kontakter hos medierne, så er halvdelen af dit arbejde gjort. Det er altid 

nemmere at ”sælge” en historie til en journalist, som allerede kender din chef/jeres 
organisation m.m.

6) Plej dine kontakter:
 Det er en god idé, hvis du plejer dine kontakter. F.eks. hvis du først har fået en god kontakt 

på en avis, så benyt den samme journalist igen og igen. Omvendt, så kommer journalisten 
ofte også til dig, hvis han/hun vil vide noget om dit arbejdsområde/organisation/emne 
m.m.

7) Billeder:
 Billeder til en avisartikel skal være i så høj en opløsning som muligt. Minimum 150 dpi og 

allerhelst 300 dpi. 
 Brug billedeformater som jpeg, tiff eller gif.
 På http://www.natur-vejleder.dk/krible-krable1krible-krable1downloadpressefotos kan du 

downloade pressefotos, som kan bruges til Krible Krable pressemeddelelser. Husk at skrive 
hvem fotografen er. 

 Hvis du tager billeder selv, og der er tydelige børn eller voksne med på billedet, så sørg altid
for, at du har tilladelse til at bruge billedet. Det gælder også i forbindelse med sociale 
medier m.m. Du skal altid have tilladelse af folk, til at du må bruge f.eks. netop det billede, 
hvor de er med.   

8) Husk at følge op:
 Når begivenheden/arrangementet er overstået, så husk at følge op med endnu en 

pressemeddelelse om hvordan det gik; 
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◦ Var der noget specielt som folk var ekstra interesseret i, 
◦ Hvad blev diskuteret, 
◦ Hvor mange kom? 

Det er vigtigt at få alt dit benarbejde afsluttet, også i medierne. 

9) Husk at dele på de sociale medier:
 Når pressemeddelelsen er kommet med i den lokale avis, så sørg for at få den delt på de 

sociale medier, så du selv kan lave endnu mere spind på historien/nyheden. Kopier linket 
fra netavisen (hvis du kan få adgang) eller tag et godt og tydeligt billede af artiklen med din 
telefon, og få det delt på de sociale medier. Facebook er bl.a. en nem og billig måde, at få 
begivenheder/nyheder delt hurtigt. 

Er der noget du er i tvivl om, så skriv til kommunikation@natur-vejleder.dk
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