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Det er supersmart at kontakte medierne, hvis du har en god historie fra en aktivitet, 
et spændende arrangement eller en enestående personlig fortælling. På den måde 
kan du sætte fokus på lokalafdelingens flotte arbejde, få nye frivillige eller give de 
unge en stemme i samfundet.  
 

Her får du en guide til at skrive en pressemeddelelse og tips til, hvordan du får den ud til medierne 
og fanger deres interesse. 

Hvad er din historie? 
Først skal du spørge dig selv: ”Hvad vil jeg gerne fortælle?”  

Når du ved det, så har du ’vinklen’ – og vinklen er hele pointen i den pressemeddelelse, du sender 
ud. 

En vinkel kan fx være: ’URK Næstved afholder et sportsarrangement for alle børn og unge i byen, og 
der kommer nogle fede rappere og holder koncert.’ 

Sådan skriver du pressemeddelelsen 
Din pressemeddelelse skal have en catchy titel, en undertitel, der opsummerer din historie kort, og 
en tekst med korte overskrifter, der deler teksten op. Den skal i princippet ligne de artikler, du læser 
i avisen eller på nettet. 

Du må gerne lege med sproget og bruge tillægsord. 

Det kan fx se sådan ud:  

 

 

 

 

Husk at skrive det 
vigtigste først.  

Og det vigtigste er: hvem, 
hvad, hvor og hvornår.  
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Det er altid en god idé at skrive ekstra fakta, som journalisterne kan bruge til at omtale både din 
historie og jeres lokalafdeling.  

Det kan fx se sådan ud:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derudover skal du slutte af med kontaktoplysninger på dig selv eller andre, som det vil være 
relevante for journalisterne at tage fat i, hvis de gerne vil lave historien, komme til dit event eller 
interviewe en person.  

Husk at tilføje navn, titel, telefonnummer og mail.  

 

Sådan sender du pressemeddelelsen 
Handler pressemeddelelsen om et event, er det bedst at sende den ud en uge før. Derudover er 
der også større chance for, at journalisterne fanger historien, hvis den bliver sendt ud i starten af 
ugen. Så selv hvis du har skrevet og gjort pressemeddelelsen klar fredag, så vent til efter 
weekenden.  

Sæt din pressemeddelelse ind i mailen som tekst med titel, undertitel og det hele – lad være med at 
vedhæfte den som et dokument. Står din pressemeddelelse direkte i mailen, er det svært for 
journalisterne at undgå at se den.  

I emnefeltet kan du skrive: ”Pressemeddelelse: *titel på pressemeddelelsen*” 

 

Hvem vil du gerne sende den til? 
Afhængig af hvor i landet du bor, og hvilken type historie du gerne vil fortælle, kan du sende mailen 
med pressemeddelelsen til både lokalaviser, radioer, tv-stationer og nationale medier.  

Er det et lokalt event, giver det mest mening at sende mailen til et lokalmedie. Afholdes eventet fx af 
URK Næstved, kan du sende det til Sjællandske Mediers redaktion i Næstved, TV2 Øst og DRP4 
Sjælland. Er det en rigtig stærk personlig fortælling, kan den både sendes til lokalmedierne, men 
også de landsdækkende medier. Rådfør dig gerne med URK’s sekretariats 
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kommunikationskonsulenter (skriv til webred@urkmail.dk), inden du kontakter landsdækkende 
medier. Så kan de eventuelt også hjælpe med at udbrede historien.  

Modtagernes mailadresser kan du ofte finde på mediernes egne hjemmesider, hvor de som regel 
skriver, hvordan du kan kontakte deres redaktion.  

 

Dine rettigheder 
Hvis du eller en anden udtaler sig, kan I altid bede om at få artiklen eller i det mindste citaterne til 
gennemsyn, så I kan tjekke, at alting er, som det skal være. Det er også altid godt at få artiklen 
faktatjekket for fejl.  

 

Kontakt URK’s kommunikationsafdeling 
Har du brug for hjælp til en pressemeddelelse eller sparring omkring ovenstående, er du altid 
velkommen til at kontakte URK’s kommunikationsafdeling på webred@urkmail.dk. 

Du kan desuden finde en skabelon på en pressemeddelelse eller andre værktøjer på 
www.urk.dk/kommunikation.  
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