Silkeborg den 25. marts ’09

Uddannelsesplan og praktikbeskrivelse
Kanalsport ApS er et datterselskab af Ecosys Media, som ligger i Silkeborg. Selskabet driver
håndboldsitet www.StregTV.dk og sportssitet Kanalsport.dk.
www.kanalsport.dk beskæftiger sig med dansk sport med stor vægt på dansk fodbold, hvor
historierne fra hverdagen, bagom klubben, holdet, spillerne og trænerne driver os mere end jagten
på en tabloidhistorie.
Som praktikant hos Kanalsport ApS er det helt nødvendigt med en stor interesse for sport og et
solidt kendskab til dansk fodbold.
Moderselskabet Ecosys Media driver samtidig fodboldmagasinet 90M. Et magasin med format som
en bog, og hvor portrætter, feature-artikler og lange baggrundsartikler er kernen. Her vil du som
praktikant også kunne levere enkelte længere artikler.

Jobfunktion
Som praktikant hos Kanalsport ApS får du et meget varieret praktikforløb. I din hverdag vil du lære
at arbejde effektivt og stille krav til dig selv i produktionsfasen. Vi tror meget på, at den dygtige
journalist opstår, når man hos den enkelte kombinerer stor frihed og selvdisciplin med opbakning
centralt fra redaktionen.
Et praktikforløb vil derfor også være meget op til det, du bringer med ind i det, men som hovedregel
vil dit ophold hos os i nævnt rækkefølge primært være fokuseret på:
-

Produktion af web tv
Indslag/reportager fra træning, kampe og andre begivenheder i sportens verden
Studieproduktion
Vi producerer fast 4 udsendelser til tv, hvor du får en væsentlig rolle
Nyhedsopdatering
Dit job vil også indeholde nyhedsopdatering på vores sites men ikke i traditionel forstand

Kanalsport søger nemlig at lave de historier og nyheder, som de andre medier ikke laver. Ellers sagt
på en anden måde. Hos os bliver du ikke sat til at støvsuge ’nettet’ for historier, som du så kopierer
på bedste beskub. Vi søger at lave vores egne nyheder i døgnets 24 timer, uanset om det er på web
tv eller på skrift.

Journalistiske genrer
Hvis du får praktikplads på vores redaktion, vil du spille en stor rolle i hverdagen. Vi er en lille –
men fremadstormende – redaktion, hvorfor du også kan få det ansvar, du ønsker. Vi ønsker på sigt i
løbet af en årrække at udvikle os så meget, at vi har en bred vifte af sportsgrene og en brugerflade,
der kan danne grundlag for en hel sportskanal.
Som skrevet ovenfor bliver du afprøvet i forskellige produktionsformer og det samme gælder, de
journalistiske genrer og færdigheder som du kommer til at besidde. Reportagegenren er vi store
tilhængere af, og vi søger at komme tæt på det miljø, vi dækker, hvor vi også sætter tid af til at lave
ordentlige portrætter. Den klassiske stramme vinkel i et nyhedsinterview kommer du også rigeligt
til at stifte bekendtskab med, når du blandt andet i forbindelse kampe og turneringer står side om
side med journalister fra de andre medier.
Af de journalistiske grundprincipper vil du med garanti blive stærk til:
-

Research/forberedelse
Du lærer at forberede dig grundigt og lave en slagplan, inden du producerer
Fortælleteknik
For at ”skrue” ordentlige historier sammen er fortælleteknik afgørende.
Interviewteknik
Du kommer til at lave rigtig mange interviews. Både på kamera, telefon og face-to-face, og
vi garanterer, at du får interviewgenren ind under huden og bliver god til det!
Network/kildepleje
En god journalist forstår at pleje sine kilder, skabe et netværk og ikke mindste forholde sig
til det, så der er den behørige grænse. Du møder mange stærke kilder i dit job hos os.
Ideudvikling
En god reporter skal være iderig og få mest muligt ud af sine ideer. Det er vores ambition, at
du opnår så som muligt med dine ideer, og vi afviser ikke dine tanker, fordi du er praktikant.

Flermedielle/tekniske færdigheder
Hos os kommer du meget hurtigt til at tænke flermedielt. Det kan ikke undgås.
Du lærer hurtigt selv at optage dine tv-interview. Du får en grundig oplæring i, hvilke gode
principper der gælder, når man optager og laver godt tv, og du kommer også selv til at redigere dit
materiale sammen, inden det skal publiceres eller sendes på tv.
Kort sagt – du laver historien fra a – z. Fra den opstår som ide, til den optages, redigeres og til den
ender på sitet.
Du lærer at arbejde effektivt og holde tungen lige i munden.

Feedback
Vi søger at give dig en så god uddannelse som overhovedet muligt, og selvom vi har meget travlt,
vil vi være grundige i at give dig feedback. Det er et mål for os, at vi hurtigt sammen kan nå et godt
niveau. Det kommer kun med åbenhed og feedback.

”Learning by doing” er et godt princip, men det skal følges op. Derfor kommer du også til at være i
tæt dialog med chefredaktør Allan Hvid omkring dine produktioner. Vi har forståelse for, det niveau
du befinder dig på, men vi tillader os også at stille krav til, at du selv har lyst til at blive bedre.
God feedback er kun godt, når det rammer plet og bliver taget godt i mod.

Kanalsport ApS som selskab
Vi er et meget ungt medie, hvorfor vi naturligvis heller ikke har status som flere andre medier med
mange år på bagen. Det er helt i vores balance med vores egen opfattelse.
Vi er til gengæld et medie med en meget flad organisation, hvor der ikke er oldnordiske traditioner
og hierarki. Vi ved ikke, hvad hierarki er. Derfor vil du gå direkte ind på redaktionen fra dag 1, og
der bliver ikke noget intro forløb hos os, hvor du i tre måneder skovler små telegrammer ud til
folket.
Vil du være med til at lave Danmarks nye sportskanal, så send en ansøgning til os.
Vi har brug for dig, og du er ikke ”bare” praktikant hos os.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og måske se dig til en samtale.
De bedste hilsner
Kanalsport

