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Sportsfiskeren udkommer i et oplag på 20.000 til samtlige medlemmer af 
Danmarks Sportsfiskerforbund. Desuden distribueres Sportsfiskeren til over 
600 kiosker og butikker, som forhandler magasinet i løssalg. Sportsfiskerens 
sideformat er A4 – 210 mm x 297 mm.

Tekniske specifikationer
Annoncer bedes leveret 
som trykklar PDF i 300 dpi, 
CMYK-separeret, med 5 mm 
beskæring. For materiale, 
der ikke overholder kravspe-
cifikationerne, vil efterbe-
handling blive faktureret 
særskilt efter gældende 
timesats. Ansvaret for kor-
rekt elektronisk dokument 
ligger hos afsender.

Trykprofiler
Omslaget trykkes på Coated 
papir – dertil anvendes:  
ISOcoated_v2_300_eci
 
Indholdet trykkes på MFC 
papir – dertil anvendes: 
PSO_MFC_Paper_eci

NB: Lad ikke noget vitalt stå 
i midten af opslaget, for der 
tages nogle millimeter til 
bladets ryg.

Priserne er gældende fra 1. ja-
nuar 2023, eksklusiv moms og 
baseret på levering af færdigt 
annoncemateriale.
  
Annoncemateriale sendes til 
annonce@sportsfiskeren.dk

Opslag 16.699,-
(2 overforstående sider)

Mål: 393 mm x 267 mm
 420 mm x 297 mm til kant 
 (Husk 5 mm til beskæring) 

Helside 9.999,-

Mål: 183 mm x 267 mm
 210 mm x 297 mm til kant 
 (Husk 5 mm til beskæring) 

UDGIVELSESDATOER – SPORTSFISKEREN

Danmarks Sportsfiskerforbund og trykkeri med tilknyttede underleverandører påtager sig intet ansvar for eventuel 
følgevirkninger af forsinket udgivelse. Ligeledes optages alle annoncer til Sportsfiskeren med forbehold for 
strejker, force majeure og andre forhold udenfor udgiverens og trykkeriets påvirkning.
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 Udgivelsesdato Bookingdeadline Materialedeadline

Sportsfiskeren 1 27. februar 23. januar klokken 11.00 14. februar klokken 11.00

Sportsfiskeren 2 8. maj 3. april klokken 11.00 18. april klokken 11.00

Sportsfiskeren 3 4. september 31. juli klokken 11.00 22. august klokken 11.00

Sportsfiskeren 4 20. november 16. oktober klokken 11.00 7. november klokken 11.00

Sportsfiskeren

Kontakt vedr. samarbejde og annoncering: Peter Lyngby • pl@sportsfiskeren.dk • 28 88 84 23

Få et godt tilbud på en kombineret print og digital annoncepakke



D I N  E - M A I L

Nyhedsbrev til 26.000

Kontakt vedr. samarbejde og annoncering: Peter Lyngby • pl@sportsfiskeren.dk • 28 88 84 23

Nyhedsbrevet SportsfiskerNyt
Nyhedsbrevet SportsfiskerenNyt udsendes hver 14. dag 
om torsdagen til mere end 26.000 abonnenter og med 
en gns. åbningrate på 41%.

O B S : 

N Y H E DS B R EV ET 
U D KO M M E R  H V E R 
A N D E N  TO RS DAG

Standard 
(800 x 400 pixel) 

Pris
1-4 annoncer – pris pr. annonce: 1.000,-
5-9 annoncer – pris pr. annonce: 900,-

10-14 annoncer – pris pr. annonce: 750,-
15+ annoncer – pris pr. annonce: 600,-

Skyskraber 
(800 x 1200 pixel) 

Pris
1-4 annoncer – pris pr. annonce: 1.500,-
5-9 annoncer – pris pr. annonce: 1.350,-

10-14 annoncer – pris pr. annonce: 1.150,-
15+ annoncer – pris pr. annonce: 900,-

Din annonce fylder hele bredden på nyhedsbrevet



Kvadrat
300 x 300 pixel

Annoncen er altid synlig 
på alle sider.  

Kontakt vedr. samarbejde og annoncering: Peter Lyngby • pl@sportsfiskeren.dk • 28 88 84 23

Sportsfiskeren.dk 
Sportsfiskeren.dk har 785.000 sidevisninger årligt, 
226.000 unikke besøgende årligt og 394.000 sessioner 
årligt. Her er det – foruden almindelig annoncering – 
også muligt at anvende Native Advertising. 

Besøgsstatistikker for sportsfiskeren.dk bliver løbende 
registreret via Google Analytics.

Annoncørbetalt indhold på web og tryk
Annoncørbetalt indhold (native advertising) er artikler 
eller andet indhold, der bliver til i et samarbejde mellem 
Sportsfiskerens annoncesælger og en annoncør. 
Indholdet vil samtidig matche den redaktionelle linje, stil 
og generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig 
af Sportsfiskeren.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket 
med "Annoncørbetalt indhold" for at gøre det tydeligt 
for læseren, at en annoncør har betalt for artiklen. 

Sportsfiskeren.dk

Pris 4.800,- per kvartal

Topbanner
898 x 200 pixel

Annoncen er synlig minimum 33% på alle 
nyheder og artikler på sportsfiskeren.dk. Her 

finder mere end 90% af alle sidevisninger sted.  

Pris 3.600,- per. kvartal

Kvadrat-
annoncen er altid synlig og vises i fuld bredde på 
mobilen

Kvadrat
300 x 300 pixel

Annoncen er altid synlig 
på alle sider.  



NØGLETAL FRA LÆSERUNDERSØGELSE

•  98 % af Sports fiskerens læsere er mænd

• 87 % er i alderen 30-79 år

• 66 % fisker mere end 25 dage årligt

•  58 % kører gerne mere end 100 km for en 
enkelt dags fisketur. 

•  50 % bruger årligt mere end 4.000 kr. årligt 
på fiskegrej

•  89 % af medlemmerne læser alle årets 
udgivelser

•  43 % holder fiskeferie i Danmark

•  42 % holder fiskeferie i Norden (Finland, 
Norge, Sverige, Island Færøerne og Grøn-
land)

Kilde: Læserundersøgelse 2021

Danmarks Sportsfiskerforbund er en landsdækkende 
interesseorganisation for alle danske lystfiskere. For-
bundet er i vækst, og de næsten 20.000 medlemmer 
og mange øvrige læsere/brugere af Sportsfiskeren og 
Sportsfiskeren.dk er kendetegnet ved et betragteligt 
forbrug af fiskegrej og outdoorudstyr.

Medlemmerne modtager 4 gange årligt Sportsfiskeren 
– og medlemmerne er i høj grad tilfredse og trofaste 
læsere af bladet. Hele 89% læser alle årets udgivelser. 

Digitalt har Danmarks Sportsfiskerforbund mere 
end 200.000 unikke brugere.

Hvem modtager dine budskaber?

Kontakt vedr. samarbejde og annoncering: Peter Lyngby • pl@sportsfiskeren.dk • 28 88 84 23


