UDDANNELSESPLAN FOR VIASAT
SPORT/TV3’S PRAKTIKANTER
Mål for praktikantens tid på TV3/Viasat Sport
Målet for en journalistpraktikant på TV3/Viasat Sport er egentlig meget ligetil: Han/Hun skal
blive en bedre journalist!
Mere specifikt indebærer det, at praktikanten får indsigt i hvordan man udtrykker sig i de
forskellige typer tv-indslag:
Features, portrætter, nyheder, reportager, kampreferater mm.
Praktikanten skal lære at variere sig og at formidle på forskellige måder, så det passer til de
enkelte programmer:
Kritiske og skarpt vinklede nyheder, skæve, finurlige indslag, fodboldfaglige reportager og
analyseindslag til vores optaktsudsendelser osv.
Derudover skal praktikanten lære at samarbejde med fotografer, redigeringsteknikere, lydfolk
mm., så produktet bliver optimeret så meget som muligt.
Praktikanten skal også lære interviewteknik – blandt andet som sidelinjereporter på vores
transmissioner.
Forløbet af praktikantens tid på TV3/Viasat Sport
Praktikforløbet indledes med en introduktionsuge. Her vil praktikanten lære redaktionen at
kende – og alle praktiske oplysninger gives her.
Praktikantvejlederen er med som supervisor hele den første uge.
Efter introduktionsugen får praktikanten mulighed for at arbejde på mange forskellige
redaktioner:
1. Dansk fodbold – der laves Onside, optakter til livekampe osv.
Målet for os er at lave den bedste dækning af SAS Ligaen. Vi vil have de spændende
portrætter, de bedste baggrundshistorier og de dugfriske nyheder. Når SAS Liga-runden er
spillet, SKAL du i ONSIDE have fået alt at vide om den.
Som praktikant får du en væsentlig rolle i den opgave. I tæt samspil med kollegaer og
redaktør vil du blive kastet ud i alle typer opgaver omkring vores dækning af SAS Ligaen.
2. Champions League – der laves optakter til adskillige CL-kampe og dækning af aktuelle
kampe. Vi kræser for vores Champions League-programmer. Målet er som i SAS Ligaen at
levere det totale overblik over runderne. Det går stærkt om aftenen, og som praktikant kan du
både blive sat til at lave nyhedshistorier, vinklede kampreferater og du får i det hele taget
muligheden for at blive en integreret del af CL-redaktionen.

3. Anden Sport. Vi satser udover den massive SAS Liga-dækning også på at have de bedste
historier fra anden topsport i Danmark og i udlandet. Vi går efter at sætte dagsorden, men vi
vil gøre det samtidig med at vi underholder. Vores fokus er selvfølgelig på de gode historier,
men også på de gode navne. De to ting følges ofte hånd i hånd.
4. NFL-redaktionen – fra 2007 har TV3/Viasat Sport rettighederne til NFL. Som praktikant på
NFL-redaktionen får du selvstændige opgaver i form af produktion af portrætter, baggrunde,
features osv.
Der er IKKE lavet nogen tidsplan for, hvornår og hvor længe praktikanten skal være på hver
redaktion. Dette aftales og planlægges med den enkelte praktikant.
Praktikantens hverdag på TV3/Viasat Sport
Praktikanten vil de første par uger arbejde som ’føl’. Det vil sige, at han/hun indgår i det
redaktionelle arbejde under supervision fra en af redaktionens faste journalister.
Derefter indgår praktikanten i vagtplanen på lige fod med de øvrige ansatte – dog under en vis
hensyntagen til, at han/hun gennemgår et uddannelsesforløb.
TV3/Viasat Sport er en travl redaktion – især i de perioder, hvor SAS Ligaen og Champions
League er i gang. Til gengæld er der også mere rolige perioder, og her får praktikanten
mulighed for og frihed til at lave længere programmer/reportager.
På TV3/Viasat Sports platform satser vi på kvalitet. I det nye mediebillede er vores berettigelse
kvalitetssikring, udvikling og optimering af det eksisterende indhold.
Praktikanten får mange opgaver, og variationen er stor. Praktikanten får mulighed for at prøve
sig af – evt. også som kommentator og redaktionssekretær hvis ønsker og evnerne er der.
Samtidig skal praktikanten udvikle sig løbende under hele forløbet. Derfor er der fokus på
praktikantens færdigheder udi de journalistiske grundprincipper, og det er målsætningen, at
disse færdigheder udvikles og bearbejdes i praktikanternes hverdag. Det gælder blandt andet:
Researchteknik
Vinkling
Kildekontakt og kildekritik
Idéudvikling
Fortælleteknik
Efterkritik, speaktræning mm.
Praktikanten skal have de bedste muligheder for at udvikle sig hos TV3/Viasat Sport. Derfor
bliver der afholdt feedback-seancer, hvor praktikantens arbejde evalueres.
Derudover vil praktikanten på daglig basis få feedback fra redaktører og kolleger – både formel
og uformel kritik.
Praktikanten modtager også speaktræning, ligesom der løbende er fokus på uddannelse i
interviewteknik, kommentering mm.

Viasat Sport er en det førende produktionsfirma af Sport i Skandinavien. Viasat Sport producerer
og redigerer sportsindhold til Viasats egne tv kanaler, TV3+ og TV3. Flagskibene er
sportsudsendelserne Onside, NFL og Champions Leauge. Virksomheden broadcaster herudover
kanaler til Skandinavien i form af Viasat Sport 2, Viasat Sport 3 og Viasat Golf. Viasat Sport er en
del af Modern Times Group. Modern Times Group AB er et førende medieselskab med vertikal
integration af mediegrupperne: Broadcasting, produktion, publishing og media services, som
opererer i mere end 30 lande over hele verden. Med forretningsområdet Viasat er MTG den største

free-TV operatør i den nordiske og baltiske region, den tredjestørste satellit pay-TV operatør i
Europa, og har ekspanderende TV-aktiviteter i Rusland, Ungarn og andre lande i Østeuropa. MTG
er den største kommercielle radioaktør i Nordeuropa og internationalt førende produktionsselskab
indenfor reality-TV. I Danmark er MTG især kendt som ejer og operatør af TV3, TV3+, og Viasat.
Kim Mikkelsen, praktikantvejleder

