
SPORTSJOURNALISTIK 
VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

11. oktober 2017 - 3. marts 2018



Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles 
sportsjournalistlinje  
kan hjælpe dig med at få drømmen om 
journaliststudiet til at gå i opfyldelse. 
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Journalistik og idræt

Forbered dig
Du forbereder dig til optagelsesprøven på 
journaliststudiet i over halvdelen af din samlede 
undervisningstid på skolen. Din undervisning på 
journalistlinjen er sammensat af teoretisk under
visning og praktiske forløb, hvor du arbejder 
med journalistisk formidling af begivenheder 
inden for eksempelvis idræt. 

Vi forbereder dig specifikt til prøverne i sprog og 
grammatik, prøven i almen viden samt prøven i 
kreativ formulering. 

I undervisningen vil du møde journalister 
og tidligere elever fra Vejle Idrætshøjskole,  
der er kommet ind på journalisthøjskolen. 

Opholdet giver dig de bedste rammer til din 
forberedelse. Alt, hvad det kræver af dig, er en 
fokuseret indsats. Så får du de bedste forud
sætninger for at bestå prøven. 

Kursets planlægning er sket i samarbejde med 
uddannede journalister ved TV2 SPORT.

Idræt og højskole
På højskolen får du mulighed for at kombinere 
din drøm om at blive journalist med din interesse 
for idræt. 

Forløbet er tilrettelagt, så du bliver en del af et 
samlet elevhold på højskolen. Udover din tid 
på sportsjournalistlinjen vælger du selv dine 
idrætsfag sammen med resten af skolens elever. 

Du vil få mulighed for at dække (idræts)begi
venheder, og højskolen vil hjælpe dig med at 
skabe kontakterne, så du kan levere journalistisk 
indhold til lokale aviser, online medier mm.

Derudover vil den samlede højskoleoplevelse 
udvikle dine sociale kompetencer, empati og 
samarbejdsevner – personlige kvaliteter, der er 
vigtige for dig i dit journalistiske arbejde. 

Vejle Idrætshøjskoles sportsjournalistlinje forbedrer dine muligheder for at komme igennem 
nåleøjet ved optagelsesprøven på journaliststudiet og være klar til de udfordringer, der venter 
på studiet og i jobbet som journalist. 
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Forberedelse
Klart, parat, korrekt!
Du får særlige kurser i grammatik, tegn
sætning og korrekt sprogbrug, som er 
en del af optagelsesprøven både på 
Danmarks Medie og Journalisthøjskole i 
Århus (DMJX) og Journalistik på Syddansk 
Universitet i Odense.

Du får også træning i at løse opgaver, der 
kræver ’logisk tænkning’, som du vil blive 
testet i, hvis du søger ind på DMJX. 

Kreativ på kommando
Som journalist og til optagelsesprøven skal 
du bruge din evne til at formulere dig krea
tivt og fængende. I intense forløb træner vi 
dig i at finde den skæve vinkel i en historie, 
så du fanger modtageren og pirrer nysger
righeden. 

Med elementer af retorik, skrive og inter
viewteknikker arbejder vi med din kreative 
skriveproces, så du lærer teknikker til at 
formulere dig skarpere hurtigt  hvad enten 
du skal arbejde med tekst, lyd eller levende 
billeder. 

 

Indsigt og horisont
Gennem forløbet vil vi sørge for at udvide 
din viden om danske og internationale 
samfundsforhold, så du er i stand til 
at sætte dine historier ind i en større 
sammenhæng. 

Du træner din iagttagelsesevne og din 
evne til at prioritere i større mængder 
af information, så du ’fanger’ de mest 
interessante historier. Med råd og 
sparring vil du blive bedre til at analysere 
og reflektere over dit tema og fremstille 
temaets problem klart.

Undervejs vil du møde kendte eller erfarne 
journalister og kommunikatører, der vil dele 
insiderviden, råd og inspirerende anek
doter med dig og de andre på sportsjour
nalistiklinjen.

Helt klar til prøven 
På højskolen vil der være vejledning og tid 
til fordybelse i arbejdet med at skrive den 
motiverede ansøgning, som kræves til 
Journalistik i Odense.

Simuleret prøvedag 
Vi arrangerer en ’generalprøvedag’, så 
den bedst muligt ligner de omstændig
heder, som du vil opleve på dagen for 
optagelsesprøven. Her skal du fortløbende 
gennemgå de forskellige prøver i et lokale 
med andre ansøgere og under overvåg
ning af undervisere, så du får mulighed for 
at teste dig selv inden den egentlige prøve. 

2 ugers bootcamp
Lige inden optagelsesprøven har du 
mulighed for at komme tilbage til skolen 
og deltage i 2x1 uges intensiv bootcamp 
som repeterer kursets indhold, så du har 
de bedste forudsætninger til optagelses
prøven.

PRAKTIK 
Højskolen hjælper dig desuden med at finde 
et praktiksted, hvor du kan omsætte dine 
evner til kravene fra ’den virkelige verden’. 
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Når du går på  
Vejle Idrætshøjskoles  

journalistlinje, så følger du  
højskolens skema og har 

aktiviteter med resten  
af skolens elever.
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Højskoleliv
Udover sportsjournalistlinjen og 10 lektioners 
selvvalgt idræt ugentligt fordelt på to idrætsfag 
består dit skema også af morgensamling, et 
ugentligt foredrag og fælles højskolefag, som 
handler om valg og vilkår for individ, samfund og 
demokrati.

Du får også mulighed for at vælge et inspirati
onsfag, hvor du kan dyrke en ekstra interesse 
eller styrke din forberedelse til optagelsesprøven 
endnu mere. Et ophold på Vejle Idrætshøjskole 
handler om glæde ved idræt, personlig udvikling  
 
 
 
 
 

og afklaring. Om at udfordre og udvikle sig selv, 
kunne rumme andre og se mulighederne. 

Du spiser, sover og tilbringer din fritid aktivt 
sammen med andre idrætsglade unge. Og du vil 
helt sikkert blive prøvet på nogle af de person
lige egenskaber, som bliver afgørende for din 
succes som journalist. Forbered dig på udfor
dringer, sved, fællesskab, hygge og en oplevelse 
for livet.v

POLITI

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

7.20 –  7.55 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad

8.00 -  8.30 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensang Morgensamling

8.30 - 10.00
Teammøde ”Det Gælder Livet” 

(Højskolefag)
IDRÆT BLOK 2

SPORTS- 
JOURNALISTIK

SPORTS- 
JOURNALISTIKFællessang

Forfriskning Forfriskning Forfriskning Forfriskning Forfriskning

10.30 - 12.00 IDRÆT BLOK 1
SPORTS- 
JOURNALISTIK

Elevmøde/
rengøring

Fællesfag
”Det Gælder Livet” 
(Højskolefag)

12.00 - 12.30 Rengøring Rengøring Rengøring Rengøring Rengøring

12.30 - 13.00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost

14.00 - 15.30 SAMFUNDSFAG   
(Inspirationsfag)

IDRÆT BLOK 2
SPORTS- 
JOURNALISTIK

IDRÆT BLOK 1 IDRÆT BLOK 2

Forfriskning Forfriskning Forfriskning Forfriskning Forfriskning

16.00 - 17.30 SAMFUNDSFAG   
(Inspirationsfag)

Teoretisk  
fordybelse

POLITI
Individuel træning/ 
Studiecafé

Weekendmøde

17.30 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

19.00 Foredrag Hyggeaften

Mere om højskolen
På www.vih.dk kan du læse mere om skolen, 
underviserne og vores fag. Du kan også læse 
mere om, hvornår kurserne starter og om 
indholdet på hvert kursus. Det er også her, at 
du tilmelder dig vores kurser.

Få en rundvisning
Du er altid velkommen til at komme og 
besøge os. Vi sætter gerne tid af til at 
vise dig skolen, så du bedre kan danne 
dig et indtryk af, hvad det vil sige at tage 
et journalistfor beredende kursus på Vejle 
Idrætshøjskole.
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Jeg ser journalistik og sport som et perfekt match. Sportsjournalistik på Vejle Idrætshøjskole 
gør det muligt at kombinere relevant faglighed med passionen for at dyrke motion og i det hele 

taget bare at være glad. Jeg ville selv have valgt linjen, hvis jeg havde haft muligheden dengang. Det 
er en kombi, jeg manglede, og derfor er jeg glad for at være med til at starte linjen op på VIH, hvor 
jeg selv havde et fantastisk ophold. Jeg er sikker på, at man som elev på linjen får den nødvendige 
undervisning og ballast inden for journalistik og samtidig får mulighed for at dyrke en masse 
dejlig motion. Mathias Raun er færdig som 

journalist fra Syddansk Universitet 
i Odense, Center for Journalistik.

UDLEV DRØMMEN

Vejle Idrætshøjskole · Ørnebjergvej 28 · 7100 Vejle · Tlf. 75 82 08 11 · kontor@vih.dk · www.vih.dk

Mathias Raun om sportsjournalistik på Vejle Idrætshøjskole:


