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Lad os samarbejde 
om at nå dine kunder

~ Lystfiskeri med holdning ~
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DSF:
FORBUNDET I VÆKST

2 0 2 1

DIGITAL 
RÆKKEVIDDE 
ØGES DAGLIGT

NYE DIGITALE 
MULIGHEDER

OPLAG OG LØSSALG 
VOKSER



S P O R T S F I S K E R E N
~ Medieplan 2021 ~
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D A N M A R K S   S P O R T S F I S K E R F O R B U N D

Nøgletal fra 
læser undersøgelse:
•  98% af Sports fiskerens læsere er mænd

• 88% er i alderen 30-69 år

• 69% fisker mere end 25 dage årligt

•   89% bruger mere end 1.000 kr. årligt på fiskegrej

•  33% bruger årligt mere end 5.000 kr. årligt på fiske-
grej

•  80% af medlemmerne læser alle årets udgivelser

Vores læsere dyrker 
følgende fiskeri:
•  77% dyrker spinnefiskeri

•  78% dyrker flue fiskeri

• 14% dyrker mede- og specimenfiskeri

• 9% dyrker trollingfiskeri
Kilde: Læserundersøgelse 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund er en landsdækkende 
interesseorganisation for alle danske lystfiskere. For-
bundet er i vækst, og de næsten 20.000 medlemmer 
og mange øvrige læsere/brugere af Sportsfiskeren og 
Sportsfiskeren.dk er kendetegnet ved et betragteligt 
forbrug af fiskegrej og outdoorudstyr.

Medlemmerne modtager 4 gange årligt Sportsfiskeren 
– og medlemmerne er i høj grad tilfredse og trofaste 
læsere af bladet. Hele 80% læser alle årets udgivelser. 

Se relevant statistik for Sportsfiskerens læsere.

UDGIVELSESDATOER – SPORTSFISKEREN

Danmarks Sportsfiskerforbund og trykkeri med tilknyttede underleverandører påtager sig intet ansvar for even-
tuel følgevirkninger af forsinket udgivelse. Ligeledes optages alle annoncer til Sportsfiskeren med forbehold for 
strejker, force majeure og andre forhold udenfor udgiverens og trykkeriets påvirkning.
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 Udgivelsesdato Bookingdeadline Materialedeadline

Sportsfiskeren 1 1. marts 25. januar klokken 11.00 16. februar klokken 11.00

Sportsfiskeren 2 17. maj 12. april klokken 11.00 27. april klokken 11.00

Sportsfiskeren 3 6. september 2. august klokken 11.00 24. august klokken 11.00

Sportsfiskeren 4 22. november 18. oktober klokken 11.00 9. november klokken 11.00



MEDIEBESKRIVELSE

Sportsfiskeren
Sportsfiskeren udkommer i et oplag på 20.000 til 
samtlige medlemmer af Danmarks Sportsfiskerfor-
bund. Desuden distribueres Sportsfiskeren til over 
500 kiosker og butikker, som forhandler magasinet i 
løssalg.

Sportsfiskeren.dk 
Sportsfiskeren.dk har 2,6 millioner sidevisninger årligt, 
290.000 brugere årligt og 780.000 sessioner årligt*. 
Her er det – foruden almindelig annoncering – også 
muligt at anvende Native Advertising. 

Besøgsstatistikker for sportsfiskeren.dk bliver løbende 
registreret via Google Analytics.

*OBS: Årlige besøgstal er estimeret på baggrund af 
Google Analytics statistikker for 1. oktober 2019-
1. oktober 2020.

Nyhedsbrev
Nyhedsbrevet SportsfiskerenNyt udsendes hver 14. 
dag om torsdagen til ca 17.000 abonnenter (stødt sti-
gende) og med en gns. åbningsprocent på 41%.

Advertorials og native advertising 
På Sportsfiskeren.dk og i Sportsfiskeren samarbej-
der vi gerne om betalt redaktionelt indhold, hvor 
dine budskaber præsenteres i en onlineartikel frem-
for gennem en klassisk annonce eller online link.

Advertorials og native advertising vil altid være 
markeret som "ANNONCE" jf. gældende dansk lov-
givning.

Kontakt os for muligheder og pris.

"For os er det helt naturligt at annoncere 
i Sportsfiskeren hver gang, fordi vi her 
rammer vores kernemålgruppe. Desuden 
arbejder Danmarks Sportsfiskerforbund 
målrettet for et bedre lystfiskeri og for at 
få endnu flere lystfiskere. En indsats der 
kommer hele grejbranchen tilgode"

– Jakob Sørensen, Geoff Anderson



Mediepakke 2:
  •  4 x 1/2 side annoncer, højresideplaceret
 •  12 måneders bannerannoncering, format 2, på 

sportsfiskeren.dk
 •  4  x nyhedsbreve i forbindelse med udsendelse af 

magasinet.
 
Samlet mediebudget, kr. 28.299,-  Beløbet faktureres 
med 4 x kr. 7.249,75. Pakkeprisbesparelsen i forhold til 
individuel booking er kr. 2.234,68.

Mediepakke 1:
 •  4 x 1/1 side annoncer, højresideplaceret 
 •  12 måneders bannerannoncering, format 2, på 

sportsfiskeren.dk
 •  4  x annoncer i nyhedsbrevet i forbindelse med  

udsendelse af magasinet.
 
Samlet mediebudget kr. 39.999,-  Beløbet faktureres 
med 4 x kr. 9.999,75. Pakkeprisbesparelsen i forhold til 
individuel booking er kr. 3.174,68.
 
 

12 måneders format 2  annoncering

12 måneders format 2  annoncering
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4 x annoncer i nyhedsbrev 

4 x annoncer i nyhedsbrev 

4 x 1/2 side 
annoncer

MEDIEPAKKER



ANNONCER – FORMATER OG PRISER
Sportsfiskerens sideformat er A4 – 210 mm x 297 mm

Særplaceringstillæg
Side 2: 1.000,-  
Side 3: 1.000,- 
Side 4: 750,- 
Side 7: 500,-

RUBRIKANNONCER
Formater og priser

Priserne er gældende fra 
1. januar 2021, eksklusiv 
moms og baseret på levering 
af færdigt annoncemateriale.
  
Annoncemateriale sendes til 
annonce@sportsfiskeren.dk

Rabatstruktur 
2 indrykninger på et år – 7%
3 indrykninger på et år – 14%
4 indrykninger på et år – 21%

Vedlæg/indstik
Afhænger af format og vægt.  .

Tekniske specifikationer
Annoncer bedes leveret 
som trykklar PDF i 300 dpi, 
CMYK-separeret, med 5 mm 
beskæring. For materiale, der 
ikke overholder kravspecifika-
tionerne, vil efterbehandling 
blive faktureret særskilt efter 
gældende timesats. Ansvaret 
for korrekt elektronisk doku-
ment ligger hos afsender.

Kontakt
Peter Lyngby
pl@sportsfiskeren.dk
28 88 84 23

Opslag 16.699,-
(2 overforstående sider)

Mål: 393 mm x 267 mm
 420 mm x 297 mm til kant 
 (Husk 5 mm til beskæring) 

NB: Lad ikke noget vitalt stå i midten 
af opslaget, for der tages nogle mil-
limeter til bladets ryg

Bagside 11.499,-

Mål: 210 mm x 240 mm
 (Husk 5 mm til beskæring) 

1/2-side 5.999,-

Mål 1: 183 mm x 131 mm
 210 mm x 148,5 mm til kant
 (Husk 5 mm til beskæring)

Mål 2:  89 mm x 267 mm
 102 mm x 297 mm til kant
 (Husk 5 mm til beskæring)
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Modul 1:  
Hele året = 4 indrykninger 1.999,-
Mål: 57 mm x 30 mm

Modul 2: 
Hele året = 4 indrykninger 3.599,-
Mål: 120 mm x 30 mm

Modul 3: 
Hele året = 4 indrykninger 5.999,-
Mål: 183 mm x 30 mm

Helside 9.999,-

Mål: 183 mm x 267 mm
 210 mm x 297 mm til kant 
 (Husk 5 mm til beskæring) 



Format 1 
300 x 300 pixel

Annoncen er altid synlig 
på alle sider.  

Format 2
898 x 200 pixel

Annoncen er synlig minimum 33% på alle nyheder 
og artikler på sportsfiskeren.dk. Her finder mere end 

90% af alle sidevisninger sted.  

Rabatstruktur 
2 kvartaler: 7%
3 kvartaler: 14%
4 kvartaler: 21%.

Sportsfiskeren.dk

Nyhedsbrev

Pris
1-4 annoncer – pris pr. annonce: 999,-
5-9 annoncer – pris pr. annonce: 929,-
10-14 annoncer – pris pr. annonce: 859,-
15+ annoncer – pris pr. annonce: 789,-

Format nyhedsbrev
800 x 400 pixel

Kontakt vedr. samarbejde og annoncering 
Peter Lyngby

pl@sportsfiskeren.dk
28 88 84 23

Pris 5.699,- per kvartal

Pris 3.799,- per. kvartal


