
Artikler og fotos til bladet Politiidræt og PI-Nyt. 
 
 
 
Bladet ”Politiidræt” består af 2 dele – forreste del med idrætsartikler og andet der 
relaterer sig til Danske Politimesterskaber, idrætsstævner og andet i ind- og udland. 
 
Dertil den bageste del – kaldet PI-Nyt eller PI – idrætsnyheder, og som er aktuel 
information og idrætsnyheder fra PI-Københavns mange afdelinger. 
 
Hvad vil vi gerne bringe i bladet: 
 
I Dansk Politiidrætsforbunds del af bladet, vil vi gerne bringe alle typer af artikler om 
idrætsaktiviteter – eks.  
- Danske Politimesterskaber, 
- Nordiske Politimesterskaber, 
- Europæiske Politimesterskaber, 
- Politiidrætsstævner i Danmark, 
- Aktiviteter af stort og småt fra Politiidrætsforeningerne, som en større kreds af 
foreninger kunne have glæde af at vide besked med – eks.  

o Hædersbevisninger i foreningen 
o Særlige idrætspolitiske tiltag, andre foreninger kan have glæde af. 

- Information om træning, ernæring m.m. relateret til idrætsudøvelse, 
- Artikler fra og om politiidrætsfolk, der har deltaget i en stor og spændende 
idrætsbegivenhed – eks. Hawaii Ironman eller andet. 

- Med meget mere….. 
 
I PI-Københavns del, kunne der eksempelvis bringes 
- Information om aktiviteterne i afdelingerne 

o Træningstider og -sted 
o Hvilke aktiviteter – ikke alle spiller jo med i en turnering 
o Kontaktpersoner 

- Måske et kort og fyldestgørende resume fra bestyrelsesmøder. 
- Annoncering af generalforsamlinger i PI-København samt i de enkelte afdelinger. 
- Med meget mere….. 

 
Artikler: 
 
Disse skal leveres i W ord- eller Excel-filformat eller lignende, og med lignende menes 
eks. Open Office-tekstbehandlingsprogram. 
 
Artikler og andet må gerne leveres med et forslag til hovedoverskrift og der må også 
gerne (ved lange artikler) inddeles i mindre afsnit og laves overskrifter. 
 
Hvis artiklerne er meget lange, og hvis der er meget stof til enkelte bladudgivelser 
(hvilket kan forekomme), så vil artikelskriveren blive kontaktet for aftale om evt. 
afkortning af artiklen. 
 



Billeder: 
 
Først og fremmest, så skal du have tilladelse til at bruge de fotos, der skal følge 
artiklen. Dette er selvfølgelig ikke noget problem, hvis du selv tager disse, eller får en 
kollega til at udføre opgaven.  
Hvis du henter fotos andre steder fra, så sikre dig, at du må bringe dem i bladet med 
kildeangivelse. 
Navn på fotograf skal under alle omstændigheder oplyses. 
 
Billeder skal helst leveres i jpg- eller gif-filformat. 
 
Enhver artikel bliver bedre ved hjælp af billedmateriale, hvorfor der opfordres til at man 
husker kamera ved afvikling af enhver idrætsbegivenhed. 
 
Fotos skal helst ikke være mindre end 1200 x 1000 pixel, hvis de skal bruges til artikler 
i bladet.  
Allerhelst vil vi have de gode fotos i fuld opløsning, hvilket efterhånden er minimum 
3000 x 2500 pixel. 
 
Tænk på, at idrætsbilleder ikke er særligt spændende, hvis de handler om en 
præmieceremoni med opstillede personer med diverse gaver. 
Vi vil allerhelst have aktive fotos fra selve idrætsbegivenheden, men det stiller ofte 
krav til kameraets formåen, og især kræver det en ekstern blitz, hvis det handler om 
indendørs optagelser. 
De fleste nyere kameraer er udstyret med et såkaldt ”sportsprogram”. Brug altid dette, 
da man derved sikrer en lukkerhastighed hurtig nok til at personerne ikke ”flytter” sig 
på fotoet. 
  
Selv information om foreningens mange træningstider kan gøres attraktive og derfor er 
fotos fra almindelige træningsaftener også værd af bringe. 
 
Hvortil sendes materialet: 
 
Alle artikler og fotos skal indtil videre sendes til følgende mailadresse 
politiidraet@gmail.com  
 
Mailadressen kan uden problemer rumme det tilsendte. 
 
Det kan måske give problemer ved afsendelse af eks. fotos, hvis den samlede 
mailstørrelse nærmer sig 10 mb – ca. 3-4 fotos + artikel – så derfor skal man blot 
sende fotos 3-4 stk. ad gangen. 
 
 
Med sportslig hilsen 
 
Gunnar Andersen 
Næstformand 
Dansk Politiidrætsforbund  
 


