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SPORT
I RUDERSDAL AVIS



SPORT:

• … er godt læsestof

• … interesserer mange

• … viser, at kommunen lever

• … skaber lokal identifikation

• … mangler i Rudersdal Avis
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DERFOR:

… indbyder vi idrætsforeningerne til at sende 

et oplæg til en artikel med tekst og billeder ind 

til redaktionen

Omtale i avisen og/eller på hjemmesiden
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FORBEHOLD: Pladsen i avisen

• Vi lever udelukkende af annoncer

• Så der er ikke ubegrænset plads i avisen

• Men vi vil gerne have plads til så meget sport som muligt
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DERFOR: Skriv kort og præcist

Af pladsmæssige årsager kan vi ikke garantere:

• At alt kommer med i fuld længde

• At alt bringes i avisen

MEN: Alt bringes som udgangspunkt på vores hjemmeside
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SÅDAN GØR I:

1. Fortæl os, at der er indlæg på vej

2. Send os tekst og billeder
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1. Fortæl, at der er indlæg på vej

Send en email senest fredag morgen kl. 9.00 om, at I 

sender et indlæg

2. Send tekst og billeder

• Skriv teksten i en Word-fil: Højst 1.000 anslag med 

mellemrum

• Send billede som jpg-fil i høj opløsning: Ca. 1Mb



2019

SEND TIL:

redaktion@rudersdalavis.dk

Mærke: Sport

mailto:redaktion@rudersdalavis.dk
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ABSOLUT SIDSTE FRIST:

MANDAG KL. 8.00
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SKRIVE-TIPS:

• Vores udgangspunkt er lokalt. Så husk lokalt fokus

• Artiklen kommer ikke i avisen uredigeret. Vi tjekker den 

igennem, laver overskrift osv.

• Kør stavekontrollen igennem, inden I sender

• Husk at have afsender på: Fuldt navn, rolle i klubben

• Et godt råd: Hav en fast person til at løfte opgaven
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HUSK!
• Spillere og trænere omtales med for- og efternavn

• Hav styr på fakta: Dato, sted, resultat

• Medtag gerne et citat/en udtalelse fra en spiller/træner

• Svar på HV-spørgsmålene: 

• Hvad skete der? 

• Hvor skete det? 

• Hvem deltog?

• Hvad var afgørende?

• Hvem scorede? Til hvad?
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EKSEMPEL
Uheldige Lundtofte

”Det var en jævnbyrdig kamp med flere gode perioder fra vores side. Spillerne kæmper godt, men 

som i de foregående opgør falder marginalerne ikke ud til vores fordel.”

Sådan lød vurderingen fra Lundtoftes cheftræner Henrik Nielsen efter nederlaget på 2-3 til Farum i 

Sjællandsserien.

Lundtofte startede bedst, men efter 10 minutter kom hjemmeholdet foran 1-0. Sylvester Øster 

Petersen udlignede på et skud, der ramte en modstander og skiftede retning, men efter pausen 

kom Farum foran 2-1. 

Det blev 2-2, da Lukas Linjengren scorede på straffespark, begået mod Martin Hemmingsen, men 

10 minutter før tid var det Farums tur til at få et straffespark, der sikkert blev omsat i mål til 

slutresultatet 3-2.

Efter nederlaget ligger nyoprykkede Lundtofte sidst med 2 point for 4 kampe, men målscoren på 6-

9 viser, at holdet ikke har haft heldet på sin side.
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UFULDSTÆNDIGT MATERIALE
• Opfylder det indsendte ikke vores kvalitetskrav, 

forbeholder vi os ret til ikke at bringe det fremsendte. 

• Men vi vil vende tilbage med en feedback
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UFULDSTÆNDIGT MATERIALE
• Opfylder det indsendte ikke vores kvalitetskrav, 

forbeholder vi os ret til ikke at bringe det fremsendte. 

• Men vi vil vende tilbage med en feedback
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SÅDAN PRIORITERER VI
Det, der giver flest læsere, vægtes højst:

• Store, lokale begivenheder

• Store, lokale sportsresultater 

• Bemærkelsesværdige præstationer

• Kampreferater fra lokale 1.seniorhold

• Men vi håber også at få plads til 

ungdomsholdet, der vinder en pokal



?
Spørgsmål?
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TAK FOR TALETIDEN!
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