
UDSPIL sendes i gratis 
abonnement til:

 � Trænere
 � Instruktører
 � Foreningsledere 

i DGI’s 6.300 
medlemsforeninger

Magasinet Udspil
sendes også til:

 � Kulturpolitikere i stat,  
regioner og kommuner,

 � Høj- og efterskoler
 � Idrætshaller
 � Pressen

DGI magasinet UDSPIL udkommer i 37.000 eksemplarer 6 gange i 2018 til ledere, 
bestyrelsesmedlemmer, trænere og instruktører i DGI’s medlemsforeninger. Magasi-
net udgives af DGI og har fokus på nye tendenser i idræt, motion og bevægelse, 
uddannelse, kultur, fritid og foreningsliv. Magasinet indeholder i hvert nummer et 
større tema, hver gang med et nyt fokus.

#1

Coachens  
nysgerrige 
spørgsmål

Sov dig sundere

Kvindernes 
kaptajn

Tema: 

Khadro  
stemmer  
dørklokker

Nr. 1 · 2017 · dgi.dk/udspil

Heidi gør kvinder til cykelryttere

#2

MTB Randers  
har styr på  
strategien

Snus skader  
din sundhed 

Slår til som 
ny formand

Tema: 

Udsigt til 
stærkere  
lokalsamfund

Nr. 2 · 2017 · dgi.dk/udspil

#3

To i en: 
Skydebane  
med yogasal

POLICE er  
det nye RICE

Portræt: 

Alle kan  
være med i 
Tors træning

Nr. 3 · 2017 · dgi.dk/udspil

Begyndere  
sparker sig  
ind på holdet

#4

Staven i  
egen hånd i  
Grauballe UGF

Pletskud  
fra L2017

TEMA: 

Nærkontakt  
skaber trivsel

Nr. 4 · 2017 · dgi.dk/udspil

Magnus  
elsker  
at skabe  
netværk

#5

Bold og  
vittigheder  
løfter sundheden

Krisehjælp  
hjalp klub  
efter ulykke

TEMA: 

Gode  
værter har  
THRILL-faktor

Nr. 5 · 2017 · dgi.dk/udspil

Lises
eventyrlyst
smitter
børnene

#6

Indflydelse gør 
badminton til  
et frirum for  
teenagere

Gødvad GIF:
Stor rummelighed  
i små sale

Portræt: 

Årets  
trænerteam  
2017

Nr. 6 · 2017 · dgi.dk/udspil

Gamere 
erobrer  
foreninger

Medieinformation 2018

Udgivelsesplan og annoncedeadline Modtager

Nr. Annoncedeadline Bladet udkommer 

Nr. 1 1. december 15. januar

Nr. 2 2. februar 19. marts

Nr. 3 28. marts 14. maj

Nr. 4 6. juli 20. august

Nr. 5 31. august 15. oktober

Nr. 6 19. oktober 23. november

Nr. 1-2019 30. november 14. januar



Annoncesalg
Kontakt DG Media

Anne Nordhausen

anne.n@dgmedia.dk

Havneholmen 33

1561 København V

T: 72 34 12 32

M: 50 76 14 48

Annoncemateriale
Annoncemateriale til print skal leve-

res som trykklar PDF (min. 300 dpi, 

CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media 

på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) 

eller ftp-server.

Læs mere på http://www.dgmedia.dk/

medier/udspil/

Redaktør
Kirsten Harkjær Larsen

Tlf. 79 40 40 61

Kirsten.harkjaer.larsen@dgi.dk 

Udgiver
DGI, Vingsted Skovvej 1

7182 Bredsten

Tlf. 79 40 40 40

udspil@dgi.dk

Regler for annoncering
Annoncer i DGI’s medier skal overhol-

de markedsføringsloven. 

DGI optager ikke annoncer for 

markedsføring af tobak, alkohol, 

lægemidler og kosttilskud. DGI følger 

Sundhedsstyrelsens definition af 

lægemidler og kosttilskud. 

DGI’s medier optager ikke annoncer 

fra politiske partier eller organisatio-

ner, virksomheder, enkeltpersoner el-

ler andre, hvis budskaber strider imod 

DGI’s værdier og grundholdninger. 

Trykfejl og reklamation
For trykfejl, forkerte størrelser m.v., 

som annoncøren eller bureauet ikke 

bærer ansvaret for, ydes reduktion 

efter DG Medias skøn, der højst kan 

beløbe sig til annoncens indryknings-

pris. 

Reklamationer skal være DG Media i 

hænde senest 5 dage efter magasi-

nets udgivelse. 

Erstatningskrav kan ikke gøres gæl-

dende over for DG Media eller maga-

sinet for eventuelle følger af fejlagtig, 

forsinket eller manglende indrykning 

af de bestilte annoncer. 

Annullering
Skriftligt senest 5 dage før materiale-

frist.

1/41/2 
bred

1/2 
højBagside

1/1 
til kant

Helsides annoncer

1/1 til kant  215x280 mm.

   + 6 mm beskær

Bagside  215x230 mm.

   + 6 mm beskær

Halvsides annoncer

1/2 høj  88x236 mm.

1/2 bred 180x116 mm.

 

Kvartsides annoncer

1/4   88x116 mm.

 

1/1 Kr. 19.350 1/2 Kr. 12.850 1/4 Kr. 7.450

Annonceformater og priser 2018

Læserundersøgelse 
foretaget af Wilke

“Udspil er uden 
sammenligning 
det vigtigste 
magasin inden-
for idræt, sport 
og motion for 
læserne

“Udspil er et 
velkendt, aner- 
kendt og vellidt 
magasin blandt 
eksisterende 
læsere

Læserundersøgelse 
foretaget af Wilke

Læserundersøgelse 
foretaget af Wilke

“Udspil ligger 
Top of Mind
hos største-
delen af 
læserne 


