
Vinderne af Oresund Rally 2022: Agris Stanevics og Uldis Hmielevskis, Letland,
VAZ LADA 1500 fra 1977.

11. Oresund Rally 2022
PRESSEDÆKNING

              Arrangør: Sponsorer:        

Vindere:



11. Oresund Rally 2022
PRESSEDÆKNING

Når man ser på pressedækning, skal man huske på følgende:

! Møder man på internettet en nyhed fra et dagblad eller en ugeavis, kan man være sikker på, at den
også har været bragt i avisens trykte udgave.

! I den trykte udgave vil nyheden stå meget pænere uden diverse reklamer inde i.
! Men den trykte udgave kan være sværere at spore. Den har været der, men man kan ikke altid finde

den.
! Trykte medier er vigtigere at komme med i end internettet, hvor det meste handler om SoMe-

markedsføring til dem, man i forvejen er venner med eller har som følgere. I aviser møder man hr. og
fru Danmark, og det er dem, en sponsor typisk gerne vil møde.

! Specielt for Oresund Rally 2022: 
! Vi havde besluttet at bruge en del af de samme veje, som Tour de France skulle benytte 14 dage

senere. Det skulle give os et presseboost.
! Det, som ingen kunne vide, var, at politiet uden at oplyse det havde godkendt en motionscykkeløb

med 16.000 deltagere samme dag på de samme veje og med startsteder kun 500 meter fra hinanden.
! Vi måtte derfor ændre på Oresund Rally i sidste øjeblik (vi kørte eftermiddagsetapen om formiddagen

og formiddagsetapen om eftermiddagen.
! Vores pressedækmning, som skulle have haft et boost, fik nu hårdere vilkår, fordi de store trykte me-

dier og tv prioriterede 16.000 cyklister højere end 40 klassiske rallybiler.
! Derfor var der ikke tv-dækning af Oresund Rally i 2022.
! Vi havde reklameskilte med sponsorers logoer ved start, mål og – som noget nyt – ude på ruten.
! Bortset fra uventede hændelser fungerede pressedækningen som forventet.



Opbygning
For at skabe større interesse om Oresund Rally og for at få
flere nye deltagere med begyndte vi pressearbejdet otte
måneder inden løbet.
   I 2020 var Oresund Rally sensationelt blevet vundet af to
relativt nye kørere, far/datter-mandskabet Torben Weber
Andersen og Emilie Weber Wellendorf i en VW Scirocco.
   De var startet deres karriere ud med en Triumph TR4A fra
midten af 1960ërne, og de ville gerne dele ud af deres er-
daringer til nye deltagere.
   Vi fik Berlingske til at lave denne tosiders artikel med
Torben og Emilie:

















Pressedækning fra selve løbet
 

Vi er tilbage hos far/datter-mandskabet Torben Weber An-
dersen og Emilie Weber Wellendorf i VW Scirocco.
   De vandt ikke hele løbet, men de vandt Sportklassen. 
   De er dygtige til at skabe presse, og de havde dette opslag
på Facebook.
   Blot skal man hele tiden huske, at alle kan komme på
Facebook, det er sværere at komme i professionelle medier.
















