
MEDIEINFORMATION 2022

Læring og trivsel gen-
nem idræt og bevægelse 
i en varieret skoledag
Idræt i Skolen er Dansk Skoleidræts magasin, 
som henvender sig til alle, der har ansvar for og 
interesserer sig for idræt og bevægelse i skolen. 
Magasinet sætter fagligt, didaktisk og politisk 
fokus på skoleidrætten og giver inspiration til 
mere idræt og bevægelse på landets skoler.

Idræt i Skolen udkommer 2 gange årligt i et 
oplag på 3.400 stk. til alle landets friskoler og 
privatskoler, folkeskoler og efterskoler samt til 
en række specialskoler og dagbehandlingstil-
bud.

Magasinet udkommer også til landets 
seminarier, til samtlige 98 kommuner i 
Danmark samt til en række ministerier. Dansk 
Skoleidræts samarbejdspartnere, kreds- og 
æresmedlemmer modtager ligeledes Idræt i 
Skolen, og det samme gør en række af landets 
medier og alle politiske ordførere i Folketinget 
indenfor områderne undervisning, sundhed, 
kultur og idræt.

På skolerne distribueres Idræt i Skolen typisk til 
lærerværelserne ”att.: Idrætslærerne eller den 
bevægelsesansvarlige”. På landets seminarier 
distribueres magasinet til de kommende 
idrætslærere. Og i kommunerne distribueres det 
til forvaltninger og kontaktpersoner inden for 
fagområder som børn, skole, sundhed og kultur.

IDRÆT I SKOLEN ONLINE 
Onlineudgaven af den nyeste udgave af Idræt i 
Skolen kan tilgås fra forsiden af Dansk 
Skoleidræts populære hjemmeside www.
skoleidraet.dk.

Idræt i Skolen har desuden sin egen underside 
med en beskrivelse af magasinet og mulighed 
for at læse og hente alle udsendte numre fra de 
senere år.

FORMAT
220 x 286 mm

RABATTER VED FLERE 
INDRYKNINGER 
INDENFOR ET ÅR
2 – 20%

UDGIVES
2 gange årligt

OPLAG
Distribueret oplag: 3.400

ANNONCEMATERIALE
Alt materiale skal leveres færdigt 
som trykklar højtopløselige PDF-
filer, CMYK separeret, gerne som 
PDF/X-filer. 

Sendes elektronisk til: 
jtm@skoleidraet.dk

Dansk Skoleidræt
forbeholder sig ret til at 
afvise annoncer, der strider 
mod organisationens interesser. 
Annoncer må ikke kunne 
forveksles med redaktionelt stof.

ANNULLERING
Skriftlig annullering af annonce-
indrykning skal ske senest ved 
bestillingsdeadline.

ANNONCEPRODUKTION
Jørn Thomsen Elbo hjælper 
gerne med din annonce. Kontakt 
os og hør nærmere.
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LÆS OGSÅ: Dansk  Skoleidræt  75 år

TEMA 
OM ÅBEN SKOLE
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NYT KURSUSKATALOG KLAR TIL DIG:Få inspiration og styrk 
dine kompetencer

SKOLERNES 
FORÅRSMOTIONSDAG: 
BUTTENSCHØN GENSTARTER 
BEVÆGELSEN EFTER CORONA
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I SKOLEN

ANNONCEKONTAKT

Dansk Skoleidræt
Konsulent Niels Henrik Sørensen
29 73 25 99
nhs@skoleidraet.dk
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ANNONCEKONTAKT

Dansk Skoleidræt
Konsulent Niels Henrik Sørensen
29 73 25 99
nhs@skoleidraet.dk

UDGAVE BESTILLINGSDEADLINE MATERIALEDEADLINE PÅ GADEN

Nr. 1 07.02.2022 14.02.2022 Uge 10

Nr. 2 01.08.2022 08.08.2022 Uge 35

UDGIVELSESPLAN 2022

HELSIDE / TIL KANT
7.999,-
B: 220 mm x H: 286 mm
+ 3 mm ekstra til beskær.
B: 181 mm x H: 246 mm

1/2  SIDE BREDFORMAT
4.999,-
B: 181 mm x H: 118 mm

   1/2 

1/1

BAGSIDE
9.999,-
B: 220 mm x H: 286 mm
+ 3 mm ekstra til beskær.1/1

Alle priser er ekskl. moms og gældende fra 1. januar 2022. 
Ved annoncer til kant skal der lægges 3 mm ekstra til beskæring.

OM DANSK SKOLEIDRÆT
Dansk Skoleidræt har siden 1946 sat idræt og 
bevægelse på skolens dagsorden. Dansk 
Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorgani-
sation bestående af en landsorganisation og 15 
lokale kredsforeninger. Mere end 500.000 
danske børn og unge er via deres skole medlem 
af Dansk Skoleidræt. 

Dansk Skoleidræt hjælper skoler og kommuner 
med at få aktive elever ved hjælp af materialer, 
kurser, rådgivning og stævner. Organisationens 
indsatser bygger på den nyeste viden, forskning 
og mange års erfaring.

1/4 SIDE HØJFORMAT
2.999,-
B: 90 mm x H: 118 mm

1/4

Indstik, grundpris kr. 11.999,-
Indstik, tillæg for gramvægt – kr. 150-,– pr. emnets gramvægt.
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Dansk Skoleidræt gennemfører en række større 
landsdækkende aktiviteter rettet mod landets 
skoler. Målgruppen indbefatter alle elever fra 
de yngste til de ældste, og indsatserne omfatter 
alle skolens arenaer, ligefra inspiration til 
bevægelse i de boglige fag og i idrætsundervis-
ningen til gennemførelse af store arrangement-
er som Skolernes Motionsdag og en række 
stævner og turneringer i forskellige idræts-
grene.


