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Kommunikation i Dansk Sejlunion 

 Strategisk og operativ kommunikation 

 Kontakt og formidling til ekstern presse  

 Produktion af SEJLER og indhold på sejlsport.dk    

 Alt muligt andet…(fx politik, høringssvar, notater, 

evalueringer, design, rådgivning)  



Udfordringer på synlighed 

 TV sætter dagsordenen 

 Få sportsgrene dominerer mediebilledet: 

 fodbold, håndbold, cykling, tennis, golf,  

Formel 1, boksning, atletik, NFL, NBA 

 Sejlsport har OL + det løse… 

 VM, EM og World Cup – (lands- og lokalmedier) 

 Proceshistorier – (lands- og lokalmedier) 

 Sejlsportsligaen – (lokalmedier) 

 



Sejlsportsligaen i lokalpressen  



Sejlklubbens lokale synlighed  

Synlighed kommer ikke af sig selv 

– det kræver fokus og offensiv indsats 

 Tjek klubbens ”brand” – vision, værdier og profil 

 Hvad er klubbens hovedbudskaber? 

 Find de gode historier… 

 Tænk i kreative ideer for synlighed 

 Lokalpresse 

 Eventsejlads 

 Målrettet markedsføring 

 Sociale medier 

 Brug netværk… 

  

 

 

 



Hovedbudskaber – der skal gentages… 

 ”Sejlsport er natur og sport på én gang” 

 ”Vi har mange aktiviteter – der noget for alle” 

 ”Vi har en sejlerskole – alle kan lære at sejle” 

 ”Vi har en aktiv ungdomsafdeling” 

 (med joller, surf, kajak, SUP og sociale events) 

 

Sekundære budskaber: 

 ”Sikkerhed og tryghed er altafgørende” 

 ”Sejlsport for børn er ikke dyrt” 

 ”Vil du prøve sejlsport – send en mail” 

 

 Øvelse: Find de tre vigtigste  

hovedbudskaber i jeres klub? 



Hvad er den gode historie? 

 Klubbens bedste Radial-sejler nr. 3 ved DM 

 Tina trodser svær sygdom – nr. 15 ved Radial-DM 

 

 Danmarks bedste 29ere kommer til byen 

 Fremtidens OL-sejlere kommer i byen 

 

 Sejlklub renoverer omklædning for 100.000 kr. 

 Sejlklub siger farvel til gåsehud og tænderklapren   

 

 

 

 

 

 

 



Sejlklubbens historier… 

Øvelse: Find tre gode historier fra klubben… 

 

Historier – opdelt i temaer: 

 Resultater, medaljer, gode præstationer 

 Organisatorisk nyt – fx ny formand 

 Væsentlige klubnyheder – fx ombygning af klubhus 

 Strategiske nyheder – fx satsning på surf og SUP 

 Sportslige nyheder – fx vi stiller op i Sejlsportsligaen 

 Menneskelige historier – fx Poul har sejlet i 60 år 

 Events i klubben – fx åbent hus eller stævner 

 Den skæve – fx fastelavn i havnebassinet   

 Proceshistorier (vejen dertil…) 

 



Sejlklubbens medievindue 

 Regional TV 

 Regionalradio (DR) 

 Lokal/Regional dagblade/netaviser 

 Lokalradio 

 Ugeaviser 

 

 Sociale medier 

 Klubbens hjemmeside 

 Opslag og brohurer til skoler, uddannelser m.fl. 

 Havnen er også et ”medie” 
 Erstat dørskiltet ”Kun for klubbens medlemmer”  

med ”Prøv sejlsport – ring eller scan koden” 

 

  

 

 

 

 



Sejlklubbens mediekontakt 

 Udpeg kommunikationsansvarlig i klubben 

 Vær opsøgende – ring til avisen, når I har en historie 

 Tilbyd at producere artikler og billeder  

 Vær tilgængelig – let at finde kontaktinfo 

 Find ”hjælpere” (fx lokal fotoklub) 

 Pressebesøg – inviter journalister på sejltur 

 Sejladsevents – med pressen som medspiller 

 Vær aktiv på sociale medier – især facebook 

 

 

 

 

 

 



Mere om synlighed… 

 Kurser i PR og kommunikation (gratis) 

 Middelfart Sejlklub, 29. jan. 2015, kl. 19-21.30 

 Sejlklubben Køge Bugt, 4. feb. 2015, kl. 19-21.30 

 Horsens Sejlklub, 18. feb. 2015, kl. 19-21.30  

 

 Klubbesøg om kommunikation – efter aftale   

 Rådgivning i konkrete sager – ring eller skriv til os 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for nu! 
Held og lykke med indsatsen 

 

 

 

 

 



Ekstra… 

Herefter følger to slides, der viser en klassisk skabelon for opbygning af en 

avisartikel. Næsten alle artikler er bygget op på denne måde. Så hvis klubben 

sender en artikel til avisen – og den følger skabelonen – så øger det chancen for, 

at artiklen bliver antaget (fordi journalisterne ikke behøver redigere den). 

 

Skabelonen følger Hey You See So-modellen:  

Hey – er anslaget, den fængende overskrift, der fanger læserens interesse 

You – er identifikationen. Denne her historie er relevant for DIG som læser 

See – er forklaringen. Nu fortæller jeg, hvad der foregår, og hvorfor det sker 

So – er perspektivet. Baggrunden for det hele og resultatet på den lange bane     

 

 

 

 

 



En avisartikels opbygning 

 

 

 

 

 



Sejlklubben åbner dørene 

 

Søndag har du chancen for at prøve kræfter med 

windsurf og jollesejlads, når sejlsporten holder åbent 

hus. 

 

Sejlsport er en svær idræt. Eller er det? Det kan du få 

svar på ved at komme til åbent hus i sejlklubben på 

søndag. Klubben stiller joller og sejltøj gratis til rådighed.  

 

Det hele er led i et PR-fremstød, som sejlklubben afholder 

for at få lokale børn og unge til at kaste sig ud i et fritidsliv 

på vandet….   

 

 

 

 


