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Sosiale medier



Nettside – tekniske verktøy

• Wordpress: https://wordpress.com

• Google Sites: https://sites.google.com/

• Klubbnettside: 

https://www.idrettsforbundet.no/digital/klub

badmin/nyheter/klubbnettside/

https://wordpress.com/
https://sites.google.com/
https://www.idrettsforbundet.no/digital/klubbadmin/nyheter/klubbnettside/


Informasjon og innhold er viktigere

enn design og tekniske løsninger!



Nettside – for å rekruttere

• Tydelig og lettlest informasjon om:

• Hva er sportsskyting?

• Hvordan kan jeg som nybegynner komme i gang med 

sportsskyting?

• Hvor kan jeg finne klubbens skytebane/anlegg?

• Hvor mye koster det?

• Når kan jeg trene og konkurrere?



Melhus Sportsskyttere

https://melhus-ss.no

https://melhus-ss.no/


Kontakte lokalaviser og tidsskrift
• Lokalavisene er under stadig press, men leses fremdeles bredt.

• Når journalister ser etter hendelser som de kan skrive om som nyheter - altså noe som

folk ikke vet fra før - ser de etter visse kriterier. Nyhetskriteriene som journalistene jobber 

etter kalles ofte VISAK-kriterier, og de er:

• Vesentlig:  Hendelsen bør være viktig for mange.

• Identifikasjon: Hendelen bør angå mange lesere.

• Sensasjon: Hendelsen bør skille seg ut fra det som er vanlig.

• Aktuelt: Hendelsen bør være ny eller ikke tidligere kjent.

• Konflikt: Konflikter eller uenigheter er som regel spennende å lese om.



Kontakte lokalaviser og tidsskrift
• Når du har en sak fra klubben du har lyst til å fortelle om som du tenker oppfyller noen av 

VISAK-kriteriene og dermed er av interesse for lokalavisen, skriv en en pressemelding - en 

kort tekst som inneholder:

• En kort, fengende og oppsummerende tittel som fanger budskapet.

• En ingress som oppsummerer saken raskt og effektivt, gjerne på rundt to setninger.

• Følg opp med en brødtekst som går raskt gjennom alt det viktigste i saken. Du bør aller først gi raske

svar på spørsmålene Hva?, Hvor?, Hvem? og Når? Hva har dere gjort? Hvor og når gjorde dere det?

• Legg inn sitater fra personer som er sentrale for saken.

• Hold teksten kort, gjerne under eller rundt én A4-side.

• Avslutt med generell informasjon om klubben og kontaktinfo til en person journalisten kan kontakte for 

mer informasjon

• Legg gjerne ved et godt, høyoppløselig foto til saken. Om du ikke har tatt foto selv, hør med den som

har tatt foto om det er greit at fotoet brukes, og skriv i så fall at det er vedkommende som skal

krediteres som fotograf.



Nytt EM-gull i skyting

17 år gamle Caroline Finnestad Lund vant EM-gull på 50 meter liggende for juniorer i Polen fredag formiddag. Dette var Norges andre gull på 16 timer 

i rifle.

BILDE VEDLAGT. FRI BRUK Foto: Norges Skytterforbund

- Jeg klarte å holde rolig og kun tenke på å gjennomføre skuddene hele veien. Det fløt veldig godt og jeg vet at jeg er god i denne stillingen, men 

kanskje er jeg mest fornøyd med at jeg klarte å stenge ute tankene om plassering og medalje underveis. Det føles uvirkelig å vinne gull i mitt første

mesterskap for Norge og det er deilig, sa Caroline Finnestad Lund.

Med 627,5 poeng var hun bare 0,4 poeng fra juniorverdensrekorden til Jeanette Hegg Duestad i 2019. Hun ledet hele veien og vant til slutt med hele 

2,6 poeng ned til sveitsiske Gina Daniela Gyger. Maja Magdalena Gawenda fra Polen ble nummer tre.

Gårsdagens gullvinner på 50 meter match, Julie Paulsen Johannessen, gjorde en ny god konkurranse og ble nummer fem med 621,8 poeng. På 16 

timer vant Norge to gullmedaljer i EM i Wroclaw. Denne uken er det juniorene som konkurrerer, mens seniorene er i gang tirsdag neste uke.

Caroline Finnestad Lund er datter til skytterdronning Mette Elisabeth Finnestad og skytterkonge Tor Harald Lund. Selv er Caroline historiens

mestvinnende ungdomsskytter på Landsskytterstevnet til Det frivillige Skyttervesen. De siste årene har hun satset på internasjonale øvelser i regi av

Norges Skytterforbund og er elev ved NTG Kongsvinger.

Kontaktinfo:

Tor Idar Aune, Sportssjef/mediekontakt, Norges Skytterforbund, +47 908 47 231



Eidskog Sportsskyttere satt ny deltakerrekord

Eidskog Sportsskyttere setter stadig ny rekord med antall deltakere på Landsstevnet for rekrutter. Hele 18 deltakere og 32 supportere tok turen til

Lillehammer i helgen. For å gjøre det hele enda mer sosialt så bodde hele gjengen på hotell sammen. Det ble en utfordring for hotellets ansatte da 50 

Eidskoginger ankom hotellet for pizzabuffet. Men de tok det med et smil. 

Fredag kveld ble det arrangert sprintluft for de unge håpefulle. Da skyter man 30 skudd på 15 minutter og Eidskogs Alise Langbrumoen vant like godt

sin klasse, tett fulgt av resten av gjengen. 

Lørdag ble det skutt individuelt og lagskyting. Denne gang 30 skudd på 40 minutter. Igjen klarte Eidskog seg bra og både Alise Langbrumoen og

Trygve Kolstad Andreassen kom til semifinale. De endte opp på 7 og 8 plass. 

Jammen klarte klubben å få med seg 4 plaketter hjem til Bomba på ungdomskolen på Skotterud også. Her ble det gull i klasse U12 med Ida Rebekka

Bjørge, Trygve Kolstad Andreassen og Ingrid Sørpebøl. Laggull til Magnus Hauga Karlsson, Alise Langbrumoen og Linn Julie Melby.  Mens Kevin 

Vangen, Lars Ola og Tor Erik Ramtjernsåsen tok bronse i klasse U14. Bronse ble det også på U16 laget med Kasper Hauga Karlsson, Karoline Kolstad 

og Tor Håkon Melby. Bra jobba! 

Det er 5. gang Ungdomslekene blir arrangert og det trekker 15 forskjellige idretter og 2000 deltakere til Kristines og Håkons hall. Norges

Skytterforbunds administrasjon er arrangør annet hvert år da Landsstevnet for rekrutter blir lagt til Ungdomslekene. Det er skyttere fra åpen klasse og

opp til 16. 

Nå gleder vi oss allerede til neste år da vi skal ut på tur igjen.

Kontaktinfo: Wenche Horten, leder Eidskog Sportsskyttere, 91151137



Lokalaviser – riktig kontaktperson
• Pressemeldingen er klar – den er kort og konsis, inneholder minst ett VISAK-kriterium og 

svarer på “Hva?, Hvor?, Hvem? og Når?” – men hvem i lokalavisa skal du sende den til?

• Kontaktinformasjon til redaksjonene finner du alltid på avisenes nettsider, eller i selve avisen.

• De vanlige «tips oss»-adressene kan selvsagt brukes, men i de større redaksjonene kan du da risikere

at pressemeldingen din drukner i innboksen.

• Derfor kan det være lurt å gjøre litt research også her. Er det noen journalister i avisen som har skrevet

om skyting før? Undersøk eventuelt hva slags ansvarsområder de ulike redaktørene i avisene har, slik

at du kan sende pressemeldingen din direkte til en redaktør med relevant ansvar – kanskje fokusere

på sportsredaksjonen.

• Ta også gjerne en titt i selve lokalavisa og gjør det til en vane å se under ingressen etter hvem som

skriver de ulike artiklene – såkalt “byline”. På den måten blir du over tid kjent med hva de ulike

journalistene i avisen sine interesseområder er, og du blir etter hvert kjent med hvem det kan være

mest aktuelt å sende din klubbs pressemelding til.




