Informationschecklista - Tävling
Denna checklista är framtagen för att hjälpa till med vad som kan göras för att
sprida information till vårt närområde före, under och efter en tävling eller ett
arrangemang.

Före tävlingen
Inbjudan
Lägg ut inbjudan på hemsidan tillsammans med en nyhet i god tid innan tävlingen.
PM och Startlista
Lägg ut PM senast en vecka före tävlingen samt Startlista så snart det går.

Press
Bjud in pressen till tävlingen ca en vecka i förväg, tänk på att det kan behövas lite tjat för att få JP att
komma. Tag gärna kontakt med dem personligen och försök komma överens om bevakning samt
någon blänkare. Du kan skriva egna nyheter som publiceras på jnytt.se. Förutom detta kan du skicka
nyheter och bjuda in pressen på följande adresser:
JP

sporten@jonkopingsposten.se, red@jonkopingsposten.se
Sporten: 036 – 30 40 20, Växeln: 036 – 30 40 50

Jnytt

http://jnytt.se/lasarnyheter/start
press@jnytt.se
036 – 340 300

JönköpingNU

redaktion@jonkoping.nu
036 – 30 94 90

Strax före tävlingen
Lägg upp en nyhet ca två dagar före tävlingen med välkomsttext och länk till aktuell
arrangemangssidan. Se till att nyheten ligger kvar bland de 5 första hela tiden.

Under tävlingen
Om det är en större tävling försök se till så att pressen har tillgång till Internet. Ta lite bilder som kan
visas tillsammans med nyheter som publiceras.

Efter tävlingen
Skriv nyhet direkt efter avslutad tävling med information om när reslutat kommer ut och vart. Det är
viktigt att resultaten publiceras så snabbt som möjligt, helst bara någon timme efter att tävlingen är
avslutad då deltagarna sitter hemma och väntar på att de skall komma in.
Skicka ett kort sammandrag till pressen om de inte var där som de kan publicera. Utnyttja också
läsarnyheter på Jnytt.se.
Lägg in bilderna som togs på tävlingen i vårt bildotek på hemsidan. Om du inte vet hur du skall göra
tag kontakt med någon i webbteamet så hjälper de till.
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