
                                             

 

GUIDE til pressen - de 5 vigtigste råd 
 
Her er en GUIDE med de fem vigtigste punkter, når I som Vild med Vand-udvalg vil 
skabe lokal synlighed i pressen. Guiden kan bruges frem mod Havnens Dag - og på 
andre tidspunkter, hvor I har åbne aktiviteter eller andre gode historier at fortælle.  
 
Lokale aviser, ugeblade og radiostationer elsker at fortælle om begivenheder, der kan 
samle mennesker i deres dækningsområde. Derfor er Havnens Dag en god historie. 
Det samme er andre historier om mennesker, fællesskaber og aktiviteter.   
 
Vejen til pressen - her er de 5 vigtigste råd:  
 

• Hvad er historien? Find på forhånd de bedste og sjoveste aktiviteter, der 
foregår på jeres Havnens Dag. De gode eksempler gør Havnens Dag til en 
konkret event, hvor læseren/lytteren får et indtryk af, hvad der foregår.  
Den gode historie behøver ikke være en aktivitet - det kan også være en 
person, som yder en særlig indsats.  
 
Kort sagt: vær åben for de ting, der skiller sig ud. Oftest er det de helt særlige 
historier og personer, der er mest interessante for pressen. 
 

• Lav en pressemeddelelse. Fortæl historien om jeres Havnens Dag i en 
pressemeddelelse. Teksten skal indeholde alt om tid og sted foruden nogle  
appetitvækkere om, hvad der skal foregå. Desuden tlf.numre og mail.adr.  
på kontaktpersoner, der kan fortæller mere. Brug evt. skabelonen her på  
vildmedvand.dk  
 

• Kontakt pressen. Pressemeddelelsen skal ikke blot sendes på mail. Ring først 
til avisen eller lokalradioen og spørg, om man er interesseret i en historie om 
Havnens Dag. På den måde får I skabt direkte kontakt til en journalist - som I 
bagefter sender pressemeddelelsen til.  
 

• Vigtigt med billeder. Sørg for at have billeder til rådighed (fx fra sidste års 
Havnens Dag), som kan sendes til avisen. Eller tag nye billeder - kvaliteten skal 
være i orden, så få hjælp til opgaven af en god amatørfotograf i jeres netværk.  
 

• Følg op senere. Når I først én gang har etableret kontakt til lokale medier, så 
er det lettere at vende tilbage senere. Fx når I afvikler en ny åben aktivitet i 
sensommeren - eller når der igen sker noget interessant på havnen. Sørg også 
for at henvise til jeres lokale Vild med Vand-side på Facebook - her kan 
journalister (ligesom alle andre) følge løbende med i jeres aktiviteter. 
 
 
Spørgsmål: kontakt presseansv. Flemming Ø. Pedersen, 8820 7007, 
flemming@vildmedvand.dk           


