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Overskrift 
 
Debat omkring FDFs medier 
 
Baggrund 
Hovedbestyrelsen lovede på landsmødet i 2014 at se på en række områder, herunder medierne. Bruger vi 
pengene mest fornuftigt, eller kunne vi gøre noget andet, der vil give os mere værdi?  
 
 
Indstilling 
I en debat vil vi drøfte FDFs mediers indholdskarakter, målgruppe, økonomi, platform – digital vs. analog og 
distribution. 
 
 
Ideen 
I dette bilag kan man finde en gennemgang af FDFs trykte medier, samt nuværende online tilstedeværelse, og 
bladredaktionerne sættes i en historisk kontekst. Dokumentet indeholder også en gennemgang af de øvrige 
samrådsorganisationers medietilbud til målgrupperne, samt et kort rids af generelle medietendenser. 
Kanalerne FDF.dk og nyhedsbrev er ikke beskrevet i denne oversigt.  
 
Temadebatten på hb-mødet vil være en styret proces, der kommer omkring emnerne indholdskarakter, 
målgrupper, platforme, økonomi, distribution. 
 
Tidsplan 
Februar: Redaktionsmedlemmer drøfter medierne på medieweekend. 
 
Marts: Temadebat på hb-mødet.  
 
April: En arbejdsgruppe med ansatte, redaktionsfolk og hb-medlemmer tegner tre scenarier, som hb skal 
forholde sig til på majmødet. Det kunne være forsøg med eksempelvis platform, distribution, målgruppe for et 
eller flere af medierne.  
 
Maj: Hb præsenteres for scenarierne, og beslutter om der er scenarier, der skal arbejdes videre med. 
 
Kommunikation 
 
 
Økonomi 
Som udgangspunkt tænkes det ikke som en spareøvelse, men handler om et eftersyn, der skal vurdere om vi 
har den bedst mulig udnyttelse af nuværende budget. 
 
 
Bilag  

1. Gennemgang af FDFs trykte medier, samt nuværende online tilstedeværelse, samt gennemgang 
samrådsorganisationers medietilbud og medietendenser. 

2. Regnskabstal for medierne 2012-2014. Ligger desuden som excel fil i baggrundsmappen. 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                           HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 
 Orienteringsbilag (O)       
x Debat- og temabilag (D) x      
 Beslutningsbilag (B)       

Bilagsnummer: 2.8 Ansvarlig:    CGH                                               
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FDFs medier 2016 
 

MÅLGRUPPER FOR FDFS BLADE  
Den nuværende opdeling i målgrupper for trykte medier blev vedtaget i 2002, og de nye blade udkom første 
gang august 2003. 
·      Sille og Sigurd, puslinge/tumlinge 
·      FLUX, pilte/væbnere 
·      BLUZ, seniorvæbnere/seniorer 
·      FDF LEDEREN, ledere – FDFere over 18 år. 

  
FDFs trykte medier hviler i dag på tre ben identitet, information og inspiration. Hvordan det fordeler sig er 
forskelligt afhængig af målgruppe.  

  
Alle børneblade udkommer 1. februar, 1. maj, 10. august og 1. november. Bladene pakkes og udsendes fra 
55°NORD til kredsens bladmodtager. 
FDF LEDEREN udkommer 10. marts, 10. juni, 10. september og 10. december og omdeles med 
Bladkompagniet. 

  
SILLE OG SIGURD 
Redaktionen 
Redaktionen består af tre kvinder fra Bjerringbro, der laver andagterne, GEÅerne der udtænker aktiviteterne, 
og Lene Thanild, der omformer den lange historie (7 sider i Word) til den korte pixi-udgave. Selve historierne 
skrives af løsere tilknyttede folk, der hver laver en historie om året. Det er overraskende svært at finde folk til 
at skrive den lange historie. 
Produktet følger samme koncept, som blev udviklet tilbage i 2002. 
Redaktøren står for al koordination. Studentermedhjælper læser korrektur. 
Der udsendes altså en pixibog til alle børn, og to lederhæfter pr. ca. 25 børn. 
 
Gratis gave 
I mange år blev der udsendt en gratis gave med Sille og Sigurd-udgivelsen i august, solbriller, nøglering eller 
andet, der kunne bruges i rekrutteringssammenhæng – dette er nu sparet væk – omkostningen lå på 40.000-
50.000 kr. 

  
Møder 
Redaktionen mødes en gang årligt og planlægger de kommende fire udgivelser. 

  
FLUX 
Redaktionen 
Redaktionen er sammensat af en gruppe unge mellem 18-25 årige, der geografisk primært er koncentreret 
omkring Aarhus. Derudover skriver Jacob Rönnow bibelsiderne. 

  
Konceptet 
Konceptet blev udviklet i 2010 efter FLUX havde været indstillet siden starten af 2006, da man i første 
omgang ikke kunne blive enige med den daværende redaktør, og derefter ikke kunne finde en ny. Konceptet er 
justeret løbende siden 2010. 

  
Møder 
Redaktionen mødes fire gange årligt, gerne en søndag eftermiddag, for at tilrettelægge bladene sammen. Det 
er en forholdsvis ny redaktion, og hvor man tidligere udarbejdede bladet en søndag, planlægger man i dag og 
forbedrer ting sammen, hvorefter man tager hjem og færdiggør artiklerne.  
Det seneste år har der ikke været en redaktionssekretær. Fra 1. januar sidder der nu igen en 
redaktionssekretær, der skal sørge for at få materiale ind fra skribenter og læse korrektur. 
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BLUZ 
Redaktionen 
Redaktionen består af en gruppe unge mellem 22-25 årige. Redaktionen er folk, der primært brænder for 
seniormålgruppen, men der er også folk med kommunikationsuddannelser, der er gode til at skrive, og kan 
lave rigtige interviews. Er der ”huller” i bladet laves det af studentermedhjælper, GEÅer, eller redaktør. Det er 
studentermedhjælperen, der er redaktionssekretær og får indholdet i hus. 
 
Konceptet 
Før BLUZ udkom seniorbladet indtil 1999. Herefter kom forslag om at udgive et blad, som bladene i verden 
udenfor. Bladet Zenior udkom dog kun en gang i foråret 2001. 
Det nuværende blad følger i udgangspunkt samme koncept som siden august 2003 med mindre justeringer.  
 
Møder 
Mødes fire gange årligt på Rysensteen for at planlægge bladene. 

 
Tilstede på arrangement 
BLUZ er tilstede på/besøger de store arrangementer; Seniorfestival, VM, Landsmøde, Seniorkurser, O!O.  
 
Online 
BLUZ har også en Facebook-side med ca. 1100 følgere, og en snapchat-konto, som begge dele primært 
benyttes i forbindelse med arrangementer: Seniorfestival, Væbnermesterskab og Landsmøde. 
Facebookgruppen styres primært af studentermedhjælper/frivillige. Snap-kontoen styres af frivillige på 
arrangementer. Vi har forsøgt at få frivillige til at være aktive på disse kanaler, når det bare er ”hverdag” men 
det er simpelthen ikke muligt, selv om det er folk, der brænder for mediet. Det har måske for meget karakter 
af en driftsopgave. 

  
FDF LEDEREN 
Redaktionen 
Redaktionen består af en gruppe lidt ældre folk 22-37 år. Her er flere folk med kommunikationsbaggrund, der 
skriver godt, og kan lave interviews. ”Huller” dækkes af GEÅer, studentermedhjælper og redaktør, der tager sig 
af siderne ”fra FDF” og ”Landet rundt”. Studentermedhjælper er redaktionssekretær og får indholdet hjem.  

  
Konceptet 
Det nuværende bladkoncept blev udviklet i 2008. Dengang gik vi fra 8 udgivelser til 4 udgivelser med flere 
sider. 

  
Møder 
Redaktionen mødes i dag primært via Skype/Gotomeeting. Det er ikke længere muligt at få folk til at bruge en 
dag på det fire gange årligt. 

 
Tilstede på arrangementer  
Redaktionen deltager på landsmøde. 

  
Online 
FDF LEDEREN har en Facebook-side med ca. 1.000 følgere. Siden bruges primært til at efterspørge 
interviewpersoner, eller i forbindelse med særlige begivenheder som eksempelvis landsmødet af frivillige. 
Som BLUZ er det ikke muligt at få frivillige til at passe sådan en side. Enkelte artikler fra bladet lægges også 
direkte på FDF.dk. 

  
ILLUSTRATIONER/FOTOS 
Sille og Sigurd illustreres af Jakob Kramer, der får honorar på ca. 136.000 kr. for fire udgivelser. Hver gang 
laves der 10 illustrationer; fem små og fem store. Enkelte illustrationer ligger nu tilgængeligt for kredse at 
bruge til langtidsplaner eller indbydelser via FDF.dk. 
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I FLUX skal redaktionen selv finde fotos via gratis tjenester og via FDF-fotografer. Derudover har vi mulighed 
for at købe stockfotos til ca. 50 kr. stykket. Det er oftest layouter, der finder disse. Vi køber enkelte 
illustrationer, fx til bibelsiderne. Ca. 4.400 kr. for illustrationer til en side. 

  
I BLUZ har der været en ulønnet fotoredaktør til at skaffe fotos. Det er der ikke i øjeblikket. Det er derfor 
redaktionsfolkenes egen opgave/studentermedhjælper. Her kan også købes stockfotos eller illustrationer efter 
behov. 

  
I FDF LEDEREN har der været en honorarlønnet fotoredaktør. Aftalen her er netop ophørt, og der skal findes 
en ny. Opgaven er at lave aftaler med fotografer om fotoopgaver, samt finde arkivfotos til artikler.  

  
Redaktionsmedlemmer har adgang til en liste med frivillige fotografer over hele landet, de kan tage kontakt 
til og spørge om en konkret opgave.  

  
REDAKTIONSFOLK 
Det er sværere at få dedikerede frivillige i dag end for 10 år siden. Dengang var der to hele weekendmøder 
årligt, og derudover et månedligt måde en hverdagsaften et sted i Danmark. Det kan man ikke simpelthen ikke 
få folk til i dag. Omvendt er koordinering flyttet online. Især FLUX-redaktionen er nem at nå via en gruppe på 
Facebook, hvor man hurtigt kan få svar på spørgsmål eller kommentarer til layout. 

  
Vi prøver at samle folkene fra de tre blade to gange årligt til uddannelse, udvikling og socialt samvær. For 6-7 
år siden var det en hel weekend, nu er det et døgn. Det er alligevel svært at få folk med, og vi har i efteråret 
udsat en mediedag planlagt til 31.10 2015 til februar 2016 pga. for få tilmeldte, skønt datoen har været meldt 
ud siden august. 

  
LAYOTER 
FDF LEDERENs daværende layouter sagde op omkring august 2010. Dermed var der mulighed for at gøre 
noget andet. Ønsket var optimere koordinering med layouter, og sikre et mere ensartet udtryk samt opnå 
synergieffekter. Den samlede omkostninger til layout lå på ca. 150.000 kr., og derfor opsagde vi alle aftalerne 
med vores honorar- og timebetalte layoutere, og ansatte efter årsskiftet en deltidslayouter. Senest er 
layouteren opgraderet til en fuldtidsstilling, hvor andre opgaver i FDF fylder stillingen op. 

  
TIMEFORBRUG ÅRLIGT 
Det er virkelig svært at opgøre timeforbruget på medierne. Men her er et bud: 

  
Ansatte timer årligt 
(redaktionsmøder, arbejdstid, redaktionsweekend og en mediedag) 

  
Konsulent   
ca. 120 timer FDF LEDEREN 
ca. 90 timer BLUZ 
ca. 120 timer FLUX 
ca. 90 timer Sille og Sigurd 

  
Studentermedhjælper 
ca. 90 timer BLUZ 
ca. 90 timer FDF LEDEREN 

  
Layouter 
ca. 360 timer FDF LEDEREN 
ca. 180 timer BLUZ 
ca. 260 timer FLUX 
ca. 60 timer Sille og Sigurd 

  
Frivillige timer årligt 
(redaktionsmøder, arbejdstid, redaktionsweekend og en mediedag) 
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Sille og Sigurd 5 medlemmer + løse forfattere – i alt ca. 330 timer årligt 
FLUX 9 medlemmer – i alt redaktionstimer ca. 350 årligt 
BLUZ 6 medlemmer – i alt ca. 450 timer årligt 
FDF LEDEREN 8 medlemmer– i alt ca. 700 timer årligt 

  
TRYKKERIOMKOSTNINGER 
Omkostninger til tryk har ligget stabilt, siden vi skiftede fra Silkeborg Bogtryk til Scanprint 2011/2012 (først 
FDF LEDEREN, og derefter fulgte de andre efter). Pr. 2016 er vi skiftet til Lasertryk, som igen gør det lidt 
billigere. Vi betaler i alt ca. 313.000 kr. til tryk af bladene årligt. 

  
DISTRIBUTION 
 Da vi havde Silkeborg Bogtryk som trykkeri, var det FDF Silkeborg 2, der pakkede børnebladene. Da vi skiftede 
i 2012, blev pakningen flyttet til 55°NORD. Vi brugte i 2014 90.000 kr. på forsendelse af børnebladene. Før 
tog forbundskontoret sig af lageret, og sendte ud, hvis kredse havde fået for få eksemplarer. Det er i dag 
55°NORD, der tager sig af det, kredsene betaler selv portoen for ekstra bestillinger. 

  
Det er en udfordring, at lederne ofte ikke uddeler børnebladene til medlemmerne. Det kan der være mange 
grunde til: Måske har de har ikke det rette antal, de glemmer det, eller de synes, materialet er dårligt eller 
ligegyldigt. Dette er børnebladenes allerstørste udfordring! 
 
FDF LEDEREN blev tidligere sendt ud med PostDanmark, men er siden 2012 blevet uddelt med 
Bladkompagniet. I starten var der problemer med, at bladene ikke nåede frem, men vi har i dag ikke viden om, 
at der skulle være problemer. Vi betalte 166.000 kr. i 2014.  

  
ONLINE  
Onlineuniverserne blev lukket med overgang til ny hjemmeside. Men bladene FLUX, BLUZ og FDF LEDEREN 
har, siden vi fik ny webside i 2009, ligget online, og det gør de stadig. Enkelte udgaver af Sille og Sigurd-
lederhæfterne har ligget som pdf på nettet. Med det nye site vil vi systematisk gøre lederhæfter tilgængelige 
ligesom de øvrige blade. 

  
Statistik bladre-pdf’en på nettet 
(flest på udgivelsesdagen – 2-5 hver dag herefter for FDF LEDEREN 1-2 for de øvrige) 
  
Sille og Sigurd august 2015: 125 unikke besøgende 
Sille og Sigurd november 2015: 36 unikke besøgende 

  
FLUX august 2015: 49 unikke besøgende 
FLUX november 2015: 172 unikke besøgende 

  
BLUZ august 2015: 332 unikke besøgende 
BLUZ november 2015: 212 unikke besøgende 

  
FDF LEDEREN september 2015: 250 unikke besøgende 
FDF LEDEREN december 2015: 472 unikke besøgende 

  
SOCIALE MEDIER 
FDF er til stede på en række sociale platforme med officielle FDF-profiler. Her er en oversigt.  

 Antal 
følgere 

Hovedmålgruppe Indhold  Opdateringsfrekvens 

 

5660 FDFere 20-55 år Need-to-
know/nice-
to-know til 
ledere  

Dagligt 
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1189 Jobsøgende  Jobopslag  Ved jobopslag 

 

405 FDFere og eksterne FDFs 
ansigt 
udad til, 
hvad angår 
levende 
billeder. 

Når vi har noget 

 

? FDFere Mere 
internt 
rettet arkiv 
for 
videoer. 

Når vi har noget 

 

163 Eksterne: 
samarbejdspartnere, 
meningsdannere 

Historier 
til 
eksterne  

Når vi har ekstern 
historie 

 

87 Klasseledere 30-50 
år 

Inspiration 
til møder 

Opdateres ikke lige 
nu 

 

110 FDFere 15-24 år Nice-to-
know  
inspiration 
til 
aktiviteter 
fællesskab 

Et par gange 
ugentligt  

 
 

 
De andre samrådsorganisationer  
Her er en oversigt over de andre samrådsorganisationers medlemsblade.  
 
DDS 
Spejdersnus: 6-11 år, om spejder, vilde outdoor aktiviteter, sejt gear, interviews, sjov. Børneblad, der 
udkommer fem gange årligt, sendes til grupperne. 
Track: 11-18 år, ungdomsmagasin, friluftsliv. fem gange årligt, sendes til grupperne. 
Wide: for medlemmer over 15 år. 44 siders inspiration om ledelse, børn & unge og outdoor. Udsendes fire 
gange årligt til lederne. 
 
KFUM-SPEJDERNE 
Grazat er et bladet til bæver og ulve med historier, oplevelser og aktiviteter. Bladet udkommer fire gange 
årligt. Sendes til grupperne. Tema, trivia, inspiration. 
ScoutZone er KFUM-Spejdernes medie lavet til og af unge - website. Redaktionen består af ca. 20 
spejdere. 
ldhu udsendes til alle ledere og indeholder nyhed og inspiration. Bladet udkommer fire gange årligt, og 
sendes til alle grupper. 
 
KFUM/KFUK 
Bricks for de 6-12årige. Fem gange årligt. Sendes til medlemmet. 
FAZE for de 13-19-årige. Bladet udkommer fire gange årligt. Sendes til medlemmet.https://www.kfum-
kfuk.dk/menu/nyheder/magasiner/magasinet-faze/laes-online/ 
Markant er magasinet for voksne medlemmer, aktive ledere og bestyrelsesmedlemmer i KFUM og KFUK. 
Medlemmer over 19 år og udkommer fire gange årligt. Sendes til medlemmet.https://www.kfum-
kfuk.dk/menu/nyheder/magasiner/medlemsbladet-markant/laes-online/ 
 
DE GRØNNE PIGESPEJDERE 
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Spejderi er et blad til smutter og spirer (cirka 5-9 år). Bladet udkommer fire gange om året. 
Nektar til alle medlemmer på 15 år og derover. Udsendes to gange årligt. 
 

 
Medietendenser  
Her er en række medietendenser hentet fra DRs medierapport 2015. At et medie er populært behøver ikke 
at betyde, at det er en oplagt kanal for os, da der er andre forhold, der gør sig gældende.  
 
Antal timer på internettet dagligt (15-74 år) 
2014: 2 timer 18 min. 
2015: 2 timer 25 min. 
Tabletbrug og pcbrug stabiliseret sig, mens mobilbrug er voksende. 60 % af danskerne bruger mobilen til 
internet dagligt eller næsten dagligt. Blandt de unge tjekker hele 70 % mobilen som det første om morgenen 
(12 +). 

 
Facebook  
Et flertal af de danske mobilbrugere har Facebook-app’en installeret på deres telefon, og over halvdelen 
benytter dagligt app’en. Facebook, som dagligt bruges af 87 % af alle teenagere 
mod 79 % i 2014. 
 
Snapchat og Instagram 
Knap to ud af tre teenagere bruger Snapchat dagligt, mens knap halvdelen af teenagerne bruger 
Instagram dagligt. Begge medier er i vækst. 
En gennemsnitlig dansk Snapchat-bruger har 28 venner pa ̊ Snapchat. Til sammenligning har danskerne i 
gennemsnit 235 venner pa ̊ Facebook. Dem man kender bedst er, man også venner med på Snapchat. 20 % 
modtager beskeder eller a ̊bner historier fra kendte, medier og brands. Lykkes det for et brand eller medie 
omvendt fået foden indenfor hos en bruger pa ̊ Snapchat, sa ̊ er de placeret i en lille eksklusiv gruppe 
sammen med de nærmeste venner.  
 
Twitter  
4 % af danskerne bruger Twitter dagligt, hvilket er pa ̊ niveau med 2013 og 2014. Twitter benyttes i 
stigende grad som et medie til at fa ̊ hurtige nyheder, og i mindre grad til at interagere med andre. Twitter 
mister brugere under 40 a ̊r, men vokser blandt danskere over 40 år.  
 
Youtube 
Bruges ugentligt af halvdelen af danskerne. Teenagere er den aldersgruppe, som flittigst benytter Youtube pa ̊ 
daglig basis. Der tegner sig et yderst fragmenteret billede af, hvad teenagerne bruger. Toppen af hitlisten ga ̊r 
til videoklip i kategorien sjov og ballade, men det er ikke et eller to klip, som alle ser, men mange forskellige 
klip, der alle har humor og underholdning som omdrejningspunkt. De 13-19-a ̊rige er især interesserede i den 
form for sjov og ballade, som gamingstjerner som svenske PewDiePie og danske Armin leverer. Pigerne 
nævner ogsa ̊ kategorien beauty som Kristine Sloths YouTube-kanal.  
 
Skærmtid 
13-19årige: gennemsnit 6 timer 2 minutter (alt – også lektier). 
 
Fremtidens mediebrugere  
Teenagernes forventninger til indhold er høje, de har ikke tålmodighed til noget, der bare er godt nok, når 
noget der er bedre, blot er et klik væk.  
Teenagernes storforbruger snack-size-indhold pa ̊ tjenester som YouTube, Facebook og Snapchat, det, 
kombineret med deres faldende brug af traditionelt tv, er en markant udvikling, som vi ikke i samme 
udstrækning ser hos andre ma ̊lgrupper. Er det et fingerpeg om fremtidens medieforbrugere?  

 
Podcast 
Danskernes lytning er i gennemsnit 6 minutter pr. dag. Man ser en lille stigende tendens, så podcast kunne stå 
på tærsklen til et gennembrud. 
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Trykte blade 
Betalingsmagasiner til unge er på retur oplagstalsmæssigt, selv om læsertallene stadig er høje. Børneavisen 
Kids News er dog i fremgang. Fag- og medlemsblade til voksne som Fagbladet 3F, Folkeskolen og 
Sygeplejersken udkommer stadig på tryk hver 14. dag eller en gang månedligt.  
 

 
 

Læsertal 
Anders And 2014 2.+3. kvartal 227.000 
Woman 2014 2.+3. kvartal 128.000 

 
Børneavisen Kids News: Oplagstal er en forretningshemmelighed, men de startede med et oplag på ca. 6.500 
og det har været stigende siden 2014.  
 
»I min tid har vi skåret Fagbladet ned fra 45 til 16 udgivelser, og det kan godt være, vi igen skal kigge på at være 
mere elektronisk båret. Man skal bare være meget opmærksom på, at webben ikke løser hele vores 
kommunikationsopgave. Jeg vil gætte på, at vi i et nummer af Fagbladet har fat i flere medlemmer i længere tid, end 
vi har på webben i et helt år. Så trykte medier skal fortsat have en central placering.« 
Daværende chefredaktør Fagbladet 3F, Palle Smed i 2011. 
 
Bladet var i 2015 yderligere skåret ned til 12 udgivelser – udsendes pr. PostDanmark og ligger online. 
 
 

Fra tidligere arbejdsgruppe omkring FDFs medier 
HB nedsatte i 2011 en arbejdsgruppe med ansatte og hb-medlemmer, der skulle gå FDFs medier igennem. 
Konklusionerne blev fremlagt i januar 2012. Gruppen var langt omkring undervejs, herunder følger nogle af 
overvejelserne undervejs: 
 
Mere direkte kommunikation til målgruppen 
Vi har overvejet, om der kan være besparelser ved at ændre på målgrupperne i FDF. Vi har spurgt eksperter om 
fremtidens målgrupper, og svaret er, at hvis vi skal ændre på målgrupperne, bør vi segmentere endnu mere 
end i dag – for eksempel pilte og væbnere for sig, og drenge delt fra piger. Det vil altså blive endnu dyrere 
end i dag at kommunikere. Noget af værdien ved FDF vil dog også gå tabt, hvis vi introducerer kønsopdelt 
kommunikation. I samme boldgade har vi overvejet at sende endnu flere blade hjem til en målgruppe som 
pilte og væbnere i håb at nå dem direkte – men det er en meget dyr løsning, som vi hurtigt har droppet igen. 
 
Drop bladene 
Det er fristende at droppe blade og satse 100 procent på online medier for at spare udgifter til tryk og 
forsendelse. Men magasinlæsning har en fremtid. Vi har desuden været i kontakt med Karen Klitgaard Povlsen 
ph.d. et mag.art. og lektor på Institut for Informations- og Medievidenskab ved Aarhus Universitet, der slår fast, 
at magasiner og blade har en fremtid. Da disse medier kan noget andet. I forhold til FDF er der den fordel, at 
man får magasinerne tilsendt eller uddelt, hvorimod man selv skal opsøge en hjemmeside. 
Derudover har vi for nylig indført et medieabonnement, og at gennemføre en så væsentlig forringelse i 
medietilbuddet så kort tid efter, vil være strategisk uheldigt. 
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Dele indhold med andre 
Det er oplagt at dele indhold – og måske på sigt også medier – med andre organisationer, der ligner os.�Vi 
har taget de første skridt til et samarbejde med KFUM/K, men i første omgang vil det handle om at tænke i 
uddannelse sammen og finde inspiration i fællesskab. På sigt er der måske muligheder for et endnu tættere 
samarbejde måske særligt omkring udgivelserne til voksne. Det er dog ikke noget, der ligger lige om hjørnet. 
Desuden skal man være opmærksom på, at da det meste af indholdet leveres af frivillige, er der dog ikke 
meget besparelse forbundet med at dele indhold. 
 
Distribution af FDF LEDEREN 
Forsendelse af FDF LEDEREN er den absolut dyreste post på FDFs samlede mediebudget. Vi har derfor søgt 
efter at finde en model, hvor kredsaktive ledere kan vælge at få bladet tilsendt via kredsen sammen med de 
andre medier mod en mindre besparelse i mediekontingentet. Det er dog en farlig vej at bevæge sig ud på, 
hvis vi samtidig fastholder kravet om tvungent kontingent. 
 
Annoncer 
HB ønsker ikke at åbne for annoncer i vores medier til børn og unge. Vi har undersøgt muligheden for at åbne 
op for salg af annoncer på web, fx bannerannoncer på hyttedatabasen, samt i blade som FDF LEDEREN, hvor 
de voksne er målgruppen. 
Hvad angår bannerannoncer har det vist sig, at klikprisen er så lav, at det ikke for alvor vil have en positiv 
betydning på økonomien. 
Hvad angår annoncer i bladet, ville det godt kunne lade sig gøre at skabe et positivt resultat, men i praksis vil 
annoncepolitikken være så restriktiv, at det alligevel ikke kan løbe rundt. Det vil være en række produkter og 
firmaer, som vi ikke ønsker at sættes i forbindelse med, og annoncerne må ikke kollidere med vores formål – 
så måske kan vi reelt kun enes om annoncer for efterskoler og friluftsudstyr. 
 
Sponsorater 
På baggrund af erfaringer fra landslejren har vi overvejet muligheden for at arbejde for sponsorater og 
samarbejde med virksomheder, fx sponsering af legedatabasen, eller færdigt indhold leveret fra LEGO og 
Vestas. Det er bestemt muligt, at det giver et positivt resultat, men det vil for det første kræve en stor indsats - 
fx i form af en ansat fundraiser – og for det andet er det et emne, der kræver en større debat i 
hovedbestyrelsen, blandt andet som en del af evalueringen fra landslejren. Igen vil der være virksomheder, 
som vi ikke ønsker at blive sat i forbindelse med. 
 
Betaling for indhold og merchandise 
Sille og Sigurd kunne være selvfinansierende, hvis tillod at tænke merchandise som en indtægtskilde, for 
eksempel salg af nøgleringe og bøger. Rent teknisk åbner Congresso op for, at vi kan lave e-handel via nettet, 
så det kan lade sig gøre – men det er af strategiske årsager alligevel ikke en farbar vej. FDFs 
forretningsudvalg har haft det med til et møde med 55Nord, og konklusionen er at FDF fortsat holder 
foreningsliv og kommercielle aktiviteter adskilt. 
Vi har overvejet muligheden for at udvikle betalings-apps til de vigtigste værktøjer på FDF-portalen. Det er 
ikke specielt dyrt at udvikle fx en app til legedatabasen, men vi tror ikke at den indtægt, det vil give at sælge 
en app til fx 6 eller 12 kroner, står mål med den markedsføringsmæssige værdi, der vil være ved at gøre 
app’en gratis. På samme måde opfatter vi et evt. abonnement på legedatabasen som en større begrænsning 
for den nuværende brug end en mulig indtægtskilde. 
 
Undersøgelse blandt målgruppe 
Vi har gennemført både kvantitative undersøgelser (udleverer I bladene til målgruppen?) og kvalitative 
undersøgelser (Hvad synes I om bladet?). 
Spørgeskema undersøgelse blandt ledere�Vi har gennemført en kvalitativ undersøgelse af Sille og Sigurd, 
FLUX og BLUZ blandt kredslederne, for at undersøge om de deler bladene ud, og hvad børnene efter deres 
opfattelse mener om bladene. 51 kredse har svaret, 7 havde ikke eller vidste ikke, om de havde modtaget 
bladene. 10 havde ikke delt dem ud 3 uger efter modtagelse – ca. 20 %. 
Langt de fleste er glade/rigtig glade for Sille og Sigurd, mens det er mere blandet for FLUX og BLUZ. Flest er 
glade, mens der er ca. lige mange, der er rigtig glade og ligeglade. 
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Kommentarerne er derfor også meget positive omkring Sille og Sigurd og mere divergerende for de andre 
blades vedkommende. Nogle mener, de rammer lige i plet i forhold til målgruppen, andre at de skyder ved 
siden af. 
 
SMS-undersøgelse blandt børn 
Vi ville undersøge, hvor mange af børnene der modtog bladene. Det gjorde vi ved at lave en sms-quiz i FLUX 
og BLUZ med en attraktiv præmie. De skulle blot sende en sms. Men blot 155 deltog i konkurrencen i BLUZ og 
175 i FLUX. Med oplag på henholdsvis 6.500 og 9.300 er det ikke signende for, hvor mange der har modtaget 
bladet. Og vi kan derfor ikke konkludere noget på den baggrund. 
 
Kvalitative interviews med målgruppen om BLUZ, FLUX web og tryk 
Vi har lavet kvalitative interviews med medlemmer fra målgruppen omkring FLUX og BLUZ. Her er 
tilbagemeldingerne meget positive omkring FLUX, det er især gør-det-selv-opgaver, besøg hos andre kredse, 
spil og vitser. BLUZ-målgruppen er lidt sværere at imponere. De bladrer det hurtigt igennem. Manglende tid er 
et argument for ikke at bruge tid på bladet. De fremhæver billeder af andre seniorer og grej/gadget-
anmeldelser, som det bedste indhold. 
Få af de adspurgte har besøgt flux.FDF.dk og bluz.FDF.dk, de synes adspurgt, at indholdet lyder interessant, 
men problemet er formentlig, at de ikke har noget incitament for at besøge siderne. Kursustilmelding/info 
kunne være relevant i forhold til BLUZ, og i forhold til FLUX kunne man tænke aktivitetsstof/opgaver ind i 
bladet med links til websiden, så den kom i spil i forbindelse med møderne, og lederne kunne fungere som 
ambassadører for siden. 
 
Kvalitativ undersøgelse web�
Vi kan ud fra besøgstallene på børnehjemmesiderne konkludere, at gennemslagskraften er lav på web. Alle 
børnesiderne har under 100 daglige besøgende. Til sammenligning har leder.FDF.dk mellem 350-850 daglige 
besøgende afhængig af, om det er hverdag eller weekend. Det er dog også tydeligt, at når der er noget 
indhold at komme efter, så kommer der også flere besøgende. 
 
Konklusion 
Det er svært for FDF fortsat at “være med” på alle kanaler, og det er derfor nødvendigt at se på, hvor vi opnår 
den største effekt i forhold til de investerede økonomiske og menneskelige ressourcer. Og hvordan vi kan 
optimere brugen og kendskabet til det vi har. Eksempelvis, at gøre lederne opmærksomme på, at nu er der 
kommet nye blade via sms, nyhedsbrevet eller leder.FDF.dk, og dermed nå bredere ud, samt tænke 
aktivitetsstof ind i FLUX- og BLUZ- udgivelserne, der kunne sætte hjemmesiderne i spil. 
 



Rediger'('Matrix'for'finans'('saldi'pr.'dimension

Kode Navn I alt BLUZ FLUX
390000 MEDIERNE 0,00 0,00 0,00
390010 Div. indtægter -687.575,20 0,00 0,00
390020 Tilskud -61.588,47 0,00 0,00
390030 Slag af div. 0,00 0,00 0,00
390040 Honorar 221.983,44 29.500,00 0,00
391010 KODA 187.637,69 0,00 0,00
391020 Fremstillings-/driftsomk. 559.262,49 99.360,22 108.785,34
391030 Forsendelse 2.005,77 0,00 0,00
391040 Forsendelse u/moms 229.613,95 59.186,81 7.471,25
391050 Kontorhold m/moms 5.038,76 0,00 0,00
391060 Kontorhold u/moms 10.971,00 7.760,67 2.708,83
391070 Redaktionsomk. 92.984,53 16.238,67 2.735,76
391080 Diverse u/moms 2.589,33 450,15 158,00
391199 MEDIERNE I ALT 562.923,29 212.496,52 121.859,18

Rediger'('Matrix'for'finans'('saldi'pr.'dimension

Kode Navn I alt BLUZ FLUX
390000 MEDIERNE 0,00 0,00 0,00
390010 Div. indtægter 0,00 0,00 0,00
390020 Tilskud -5.577,14 0,00 0,00
390030 Slag af div. 0,00 0,00 0,00
390040 Honorar 152.375,00 29.000,00 29.250,00
391010 KODA 0,00 0,00 0,00
391020 Fremstillings-/driftsomk. 802.852,39 92.710,61 149.238,97
391030 Forsendelse 0,00 0,00 0,00
391040 Forsendelse u/moms 279.051,00 36.147,34 36.130,83
391050 Kontorhold m/moms 0,00 0,00 0,00
391060 Kontorhold u/moms 0,00 0,00 0,00
391070 Redaktionsomk. 75.190,28 24.583,87 3.966,65
391080 Diverse u/moms 7.093,06 4.612,00 217,00
391199 MEDIERNE I ALT 1.310.984,59 187.053,82 218.803,45

Rediger'('Matrix'for'finans'('saldi'pr.'dimension

Kode Navn I alt BLUZ FLUX
390000 MEDIERNE 0,00 0,00 0,00
390010 Div. indtægter 0,00 0,00 0,00
390020 Tilskud -68.772,01 0,00 0,00
390030 Slag af div. 0,00 0,00 0,00
390040 Honorar 46.162,50 12.581,25 2.081,25
391010 KODA 0,00 0,00 0,00
391020 Fremstillings-/driftsomk. 815.174,79 80.094,71 145.414,33
391030 Forsendelse 0,00 0,00 0,00
391040 Forsendelse u/moms 220.352,37 21.572,50 21.800,77
391050 Kontorhold m/moms 0,00 0,00 0,00



391060 Kontorhold u/moms 198,40 0,00 116,40
391070 Redaktionsomk. 75.033,92 9.445,97 8.254,93
391080 Diverse u/moms 16.407,66 810,75 622,75
391199 MEDIERNE I ALT 1.104.557,63 124.505,18 178.290,43

Rediger'('Matrix'for'finans'('saldi'pr.'dimension

Kode Navn I alt BLUZ FLUX
390000 MEDIERNE 0,00 0,00 0,00
390010 Div. indtægter -164,00 0,00 0,00
390020 Tilskud -65.956,76 0,00 0,00
390030 Slag af div. 0,00 0,00 0,00
390040 Honorar 40.250,00 10.500,00 11.750,00
391010 KODA 0,00 0,00 0,00
391020 Fremstillings-/driftsomk. 805.298,74 73.750,38 125.948,91
391030 Forsendelse 0,00 0,00 0,00
391040 Forsendelse u/moms 295.943,17 40.799,70 40.749,37
391050 Kontorhold m/moms 0,00 0,00 0,00
391060 Kontorhold u/moms 273,05 0,00 0,00
391070 Redaktionsomk. 46.764,79 6.598,05 6.850,68
391080 Diverse u/moms 74.746,66 397,00 7.075,85
391199 MEDIERNE I ALT 1.197.155,65 132.045,13 192.374,81

Rediger'('Matrix'for'finans'('saldi'pr.'dimension

Kode Navn I alt BLUZ FLUX
390000 MEDIERNE 0,00 0,00 0,00
390010 Div. indtægter -52,00 0,00 0,00
390020 Tilskud -55.280,17 0,00 0,00
390030 Slag af div. 0,00 0,00 0,00
390040 Honorar 110.010,95 25.203,65 45.603,65
391010 KODA 0,00 0,00 0,00
391020 Fremstillings-/driftsomk. 642.434,48 71.830,35 130.804,43
391030 Forsendelse 0,00 0,00 0,00
391040 Forsendelse u/moms 257.034,52 30.106,30 30.125,52
391050 Kontorhold m/moms 0,00 0,00 0,00
391060 Kontorhold u/moms 0,00 0,00 0,00
391070 Redaktionsomk. 55.764,54 1.430,20 6.492,57
391080 Diverse u/moms 5.768,74 0,00 4.401,15
391199 MEDIERNE I ALT 1.015.681,06 128.570,50 217.427,32



2010

LEDEREN PORTAL
SILLE OG 
SIGURD

0,00 0,00 0,00
-687.575,20 0,00 0,00
-61.588,47 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
96.000,00 96.483,44 0,00
187.637,69 0,00 0,00
4.170,71 346.946,22 0,00
2.005,77 0,00 0,00

162.955,89 0,00 0,00
5.038,76 0,00 0,00
101,50 400,00 0,00

41.992,47 32.017,63 0,00
1.510,73 470,45 0,00

-247.750,15 476.317,74 0,00

2011

LEDEREN PORTAL
SILLE OG 
SIGURD

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

-5.577,14 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

86.875,00 0,00 7.250,00
0,00 0,00 0,00

183.407,79 174.611,64 202.883,38
0,00 0,00 0,00

170.668,48 0,00 36.104,35
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

26.791,58 19.848,18 0,00
101,61 2.162,45 0,00

462.267,32 196.622,27 246.237,73

2012

LEDEREN PORTAL
SILLE OG 
SIGURD

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

-68.772,01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

31.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

273.843,26 145.911,85 169.910,64
0,00 0,00 0,00

155.883,87 0,00 21.095,23
0,00 0,00 0,00



0,00 82,00 0,00
46.361,16 9.801,31 1.170,55
12.875,66 1.798,75 299,75
451.691,94 157.593,91 192.476,17

2013

LEDEREN PORTAL
SILLE OG 
SIGURD

0,00 0,00 0,00
-164,00 0,00 0,00

-65.956,76 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

18.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

181.731,25 244.899,43 178.968,77
0,00 0,00 0,00

173.882,60 0,00 40.511,50
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 273,05

30.054,51 359,46 2.902,09
3.287,81 0,00 63.986,00

340.835,41 245.258,89 286.641,41

2014

LEDEREN PORTAL
SILLE OG 
SIGURD

0,00 0,00 0,00
-52,00 0,00 0,00

-55.280,17 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

39.203,65 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

179.801,73 77.402,38 182.595,59
0,00 0,00 0,00

166.677,15 0,00 30.125,55
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

47.119,64 0,00 722,13
1.367,59 0,00 0,00

378.837,59 77.402,38 213.443,27



Medierne'2010'til'2014 Sille'og'Sigurd Bluz
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012

Abonnementsindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre3indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0
Indtægter'i'alt 0 0 0 0 0 0 0 0

Drifts63og3fremstillingsomk. 0 210.133 169.911 178.969 182.596 128.860 121.711 92.676
Porto3mv. 0 36.104 21.095 40.512 30.126 59.187 36.147 21.573
Redaktionsomk. 0 0 1.171 2.902 722 16.239 24.584 9.446
Kontorhold 0 0 0 273 0 7.761 0 0
Diverse 0 0 300 63.986 0 450 4.612 811
Udgifter'i'alt 0 246.238 192.476 286.641 213.443 212.497 187.054 124.505

I'alt 0 246.238 192.476 286.641 213.443 212.497 187.054 124.505



Flux Lederen
2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012

0 0 0 0 0 0 0 6687.575 0 0
0 0 0 0 0 0 0 661.588 65.577 668.772
0 0 0 0 0 0 0 (749.164 (5.577 (68.772

84.250 97.034 108.785 178.489 147.496 137.699 176.408 287.808 270.283 305.343
40.800 30.106 7.471 36.131 21.801 40.749 30.126 164.962 170.668 155.884
6.598 1.430 2.736 3.967 8.255 6.851 6.493 41.992 26.792 46.361

0 0 2.709 0 116 0 0 5.140 0 0
397 0 158 217 623 7.076 4.401 1.511 102 12.876

132.045 128.571 121.859 218.803 178.290 192.375 217.427 501.414 467.844 520.464

132.045 128.571 121.859 218.803 178.290 192.375 217.427 (247.750 462.267 451.692



Portalen
2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

0 0 0 0 0 0 0
666.121 655.332 0 0 0 0 0
(66.121 (55.332 0 0 0 0 0

199.731 219.005 443.430 174.612 145.912 244.899 77.402
173.883 166.677 0 0 0 0 0
30.055 47.120 32.018 19.848 9.801 359 0

0 0 400 0 82 0 0
3.288 1.368 470 2.162 1.799 0 0

406.956 434.170 476.318 196.622 157.594 245.259 77.402

340.835 378.838 476.318 196.622 157.594 245.259 77.402


