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Det er redaktionen i Danske Tursejlere, der har opgaven og ansvaret med at få Tursej-
leren bragt sikkert ud til medlemmerne. Redaktionen vurderer alle indlæg og ideer til 
artikler ud fra de gængse nyhedskriterier, som også andre medier i Danmark benytter 
sig af.

Aktualitet • Væsentlighed • Konflikt • Identifikation • Sensation

Nyheder skal være aktuelle dvs. de skal handle om noget, der sker lige nu og her. Det 
kan være en storm, der rammer landet, et tankskib der er sejlet ind i en bro eller lign. 
På grund af Tursejlerens produktionstid og udgivelsesfrekvens kan vi ikke være med på 
breaking news eller kommentere på topaktuelle begivenheder.

En nyhed skal også ses som væsentlig for vores medlemmer. Den skal altså ses som 
relevant for mere end nogle få personer. Nyheden kan være vedkommende for et lokal-
samfund, et land eller internationalt.

Nogle nyhedshistorier har også en konflikt indbygget. Konflikten kan fx handle om 
politiske beslutninger, der konflikter med vores medlemmers interesse. Eller konflikter 
mellem natur/erhvervsinteresser og fritidssejleres interesser. 

Vi vurderer også om medlemmerne kan identificere sig med historien. De skal kunne 
se sig selv i nyheden og tænke ’det kunne være mig’ eller ’det påvirker mig’. Det kan 
være om en god sejleroplevelse. Om nye regler, der indvirker heldigt/uheldigt på nogle 
eller alle sejlere. 

Endelig er det godt, hvis en nyhed indeholder en sensation i form af noget overra-
skende og uforudsigeligt. Det kan en sejlerfamilie, der har oplevet noget usædvanligt. 
Eller en klub, der har modtaget et legat for en særlig indsats eller lignende. 

Således vurderer vi indlæggene
•  Er det en aktuel problematik, der bliver rejst? 
•  Er problematikken væsentlig for mange medlemmer? Eller berører den nogle 
 medlemmer voldsomt?
•  Er der en konflikt, som har generel betydning for vores medlemmer eller dele af 
 medlemmer?
•  Kan vores medlemmer eller dele af medlemmer se sig selv i eller relatere til artiklen?
•  Er historien usædvanlig, kuriøs eller på anden måde positiv opsigtsvækkende?

Et indlæg ikke finde vej til spalterne hvis det
•  Er i strid med gældende lovgivning
•  Indeholder personangreb på debattører eller andre personer
•  Er injurierende, stødende eller vedrører forhold af privat eller politisk karakter 
•  Er uvedkommende eller irrelevante for debatten
•  Er reklame eller har kommercielt indhold


