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1. Opgave 
Bestyrelsen skal udpege Team Danmarks to medlemmer af Idrættens Medieudvalg frem til 1. 

maj 2020. 

 

2. Baggrund 
Idrættens Medieudvalg er et kommunikationsfagligt samarbejdsudvalg mellem DIF, Team 

Danmark og specialforbundene. Det overordnede formål for Idrættens Medieudvalg er at sikre 

en bred mediedækning af dansk idræt, at understøtte en løbende udvikling i specialforbundenes 

mediearbejde samt at følge den generelle medieudvikling med henblik på at tage initiativer til 

gavn for mediedækningen af DIF-idrætten.  

 

De væsentligste initiativer, som Idrættens Medieudvalg har ansvaret for i øjeblikket, er den 

fælles web-tv kanal On-sport, styrkelse af forbundenes kommunikation via ”ForbundsPR”, 

løbende kompetenceudvikling af kommunikationsansatte i forbundene gennem bl.a. seminarer 

og workshops samt idrætspolitisk arbejde i forbindelse med bl.a. medieforhandlinger.  

 

Udvalget er finansieret via indtægter fra fælles salg af nyhedsrettigheder til dansk idræt, som 

Medieudvalget forestår. 

 

Idrættens Medieudvalg består af seks specialforbundsrepræsentanter, som udpeges for to år ad 

gangen af DIF’s bestyrelse, samt af to medlemmer, som udpeges af DIF, samt 2 medlemmer, 

som udpeges af Team Danmark. Formandskabet går på skift mellem DIF og Team Danmark, og 

de kommende to år udpeger Team Danmark formanden for Medieudvalget. 

 

Team Danmark er i øjeblikket repræsenteret i Idrættens Medieudvalg med Susanne Bach Bager 

og Christian Blomgreen. 

 

DIF har udpeget følgende til medieudvalget frem til 1. maj 2020: 

 

 Ane Rønn Johansson, Parasport Danmark 

 Inger Marie Godvin, Idrættens Kompetence Center (Dansk Rugby Union) 

 Jesper Jürgensen, Dansk Golf Union 
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 Nora Thomsen, Danmarks Svømmeunion 

 Rikke Højgaard, Dansk Ride Forbund 

 Tom Jensen, Dansk Atletik Forbund 

I udvalget sidder også to repræsentanter fra DIF: 

 Niels-Christian Levin Hansen (næstformand i udvalget) 

 Charlotte Brix Andersen 

 

3. Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen udpeger Christian Blomgreen samt vælger en formand til 

Medieudvalget de kommende to år. 

 

4. Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

 


