MEDIAPOLICY
En av Svenska Skridskoförbundets viktigaste uppgifter är att få media att skriva mer
om våra fem idrotter.
•
•
•
•
•

Hastighet
Inline
Långfärd
Roller Derby
Short Track

För att vi ska bli framgångsrika i detta arbete så måste hela Skridsko Sverige var med och hjälpa
till. Vi behöver vara tydliga i vår information och på alla sätt försöka förenkla för journalisterna.
Vi inom Svensk Skridsko måste bli bättre på att marknadsföra våra discipliner och de aktiviteter
som arrangeras i Sverige och i övriga världen.

Vi måste anpassa oss med tanke på den konkurrens som råder inom idrottsvärlden för att
öka vår möjlighet att få med artiklar och resultat i tidningar, på webben och för att få mer
tid i radio och TV.
Vad gör SVENSKA SKRIDSKOFÖRBUNDET?
• Hemsidan har en egen rubrik – Media som uppdateras kontinuerligt
• Kontaktinformation skall vara lättillgänglig
• Aktivas profiler – som ger information om den aktive och dess prestation
• Bildbank med fria bilder
• Skapa en sida ”på hemsidan” inför varje OS
• Det finns alltid aktuell information om rekord och resultat
• Vi informerar klart och enkelt om våra olika discipliner
• På Nyhetssidan informeras om deltagande vid EM, VM, VC, SM osv
• Pressreleaser
• Skickas via mejl i samband med OS, EM, VM, VC och SM tävlingar
• Förbundskaptenen bistår kansliet med information
• Kansliet skickar ut pressreleaser inför en tävling
• Förbundskaptenen skickar ut pressreleaser under tävling
• Vid sportslig framgång skickas även pressrelease från kansliet efter tävling
• Vid information till pressen vid idrottsliga framgångar tar förbundskaptenen omgående
kontakt med Generalsekreteraren. Om personen inte går att nå så kontaktas Kenth
Borgström för att en pressrelease snabbt skall nå media.
• Pressreleaser skickas även till styrelsen som bör vara uppdaterad i händelse av kontakt
från media.
• Övrigt
• Bevakar media i Sverige och publicerar länkar till de artiklar som finns publicerade
• Vi marknadsför www.skridsko.se

• Styrelsen besöker kontinuerligt www.skridsko.se för att i händelse av kontakt från
Vad kan FÖRENINGARNA göra?
• Hemsida
• Skapa en egen attraktiv hemsida som uppdateras kontinuerligt
• Pressreleaser
• Skapa personlig kontakt med tidningen på orten
• Skicka färdiga texter och bilder som lätt kan publiceras
• Övrigt
• Arrangera uppvisningar i samband med andra evenemang som är mediabevakade

Så här kan åkare och tränare bidra för att skapa den positiva attityd som
gör Svensk Skridsko attraktiv?
Att göra:
• se till att förbundet och föreningar har aktuella uppgifter
• om möjligt bidra med bilder för fri publicering
Att tänka på:
• följ de regler som finns och uppträda på ett positivt sätt
• avsätt tid för media och bistå på ett positivt sätt
• värdera den information du delger pressen

