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Ring på 70 27 11 55 og tag en marketingsnak med os! 

Betingelser
Priser og betalingsbetingelser
Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umid-
delbart efter udgivelsen/periodestart. Betalingsfristen er 
netto kontant 10 dage efter udgivelsesdato/periodestart.  
Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rente-
tillæg på 2% pr. påbegyndt måned. I visse tilfælde kan 
DG Media kræve, at annoncen betales forud. Rabat ydes 
ikke af tillægspriser.

Reklamation
DG Media eller mediet påtager sig ikke ansvar for fejl i annon-
cer, som er indrykket i overensstemmelse med  bestillerens 
angivelser. Det gælder også materiale  modtaget fra andre 
medier, materiale der ikke er i overensstemmelse med de 
tekniske data, eller hvis materialefristen overskrides.

For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc. som an-
noncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en 

reduktion efter DG Medias skøn, der højst kan beløbe 
sig til annoncens pris og for indrykninger i mediet. Re-
klamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende 
skal være DG Media i hænde senest 5 dage efter 
annoncens indrykning.

Indrykkes en annonce fl ere gange med samme fejl, 
uden at DG Media modtager reklamation, ydes 
eventuel dekort kun for den første indrykning.

Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for DG 
Media eller over for mediet for fejlagtig, forsinket 
eller manglende indrykning af de bestilte annoncer 
eller eventuelle følger af sådanne fejl.

Annullering
Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt til DG 
Media senest 5 hverdage før bestillingsfristen.

Annoncer, hvortil særplacering er bestilt , kan 
ikke annulleres uden forudgående aftale med 
DG Media. 

I tilfælde af annullering af annoncering, hvortil der 
er ydet rabat i sammenhæng med tidligere eller 
anden annoncering, vil den for meget givne rabat 
efterfaktureres.

Øvrige bestemmelser
DG Media forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der 
strider mod mediets retningslinjer, eller imod gæld-
ende love og bestemmelser. Annonceordrer, til hvilke 
der er knyttet betingelser om tekstomtale, afvises. 
Enhver annonce, som kan forveksles med redaktionel 
tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes 
med ordet “annonce” oven over en streg i hele an-
noncens bredde. Der tages forbehold for trykfejl.

g a s t r o n o m i ,  v i n ,  f o r k æ l e l s e

august / september 2013  •  pris dkk 65,95 eur. 9

Roden
Paul Cunningham har fundet tilbage  

til rødderne og fjernet de forstyrrende 
elementer i sin mad
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vi vil ha'  
kød i salaten

elsk romantisk 
gastronomi på 
Frederiksminde

vildt med grønbech

til verdens hotteste 
storby – shanghai

– bordeaux årgang 
2009 mod 2010

vintip: køb barolo  
til glas og kælder

anmeldelser: amass, 
strandmøllekroen, 
canblau og manzel
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vinduel
hot guide

Køkkenvasken BLANCO Elon XL 6 S er en kompakt og rummelig køkkenvask, der er ideel til det lille 
køkken. Her vist i den nye unikke Silgranit®-farve: Klippegrå. En dyb grå farve, der skifter karakter alt 
efter lyssætning og kombination med andre materialer. 

Oplev nyhederne i a+n show room.

Scan koden eller klik ind på www.an.dk/combicolours og leg med kombinationer 
af de mange Silgranit®-farver og forskellige bordpladematerialer.

a+n show room - Meterbuen 2-4 - 2740 Skovlunde - www.an.dk - info@an.dk - 90 13 40 10

SILGRANIT®NYHEDER!
NY SILGRANIT® VASK & 
NY SILGRANIT® FARVE 

BLANCO ELON XL 6 S

I SILGRANIT® KLIPPEGRÅ

side 52

Firs &
fucking
fantastisk

Vi gi’r årene baghjul:

Dit skrald · side 14

Små piger omskæres · side 23

Test din bank · side 32 

Tema ensomhed · side 36 

Skal konen skiftes ud? · side 64 

Firs &
fucking
fantastisk

a e l d r e s a g e n . d k / n u  a u g u s t  2 0 1 3

139276_NU_0413_INDHOLD.indd   1 15/07/13   08.52

Fra uventet kant

Klummen: De unge, der opsøger 
varmestuerne, er også unge, som 
vi kan lære noget af.

SIDE 13

Psykologens nye roller

Skal psykologen være fremtidens 
innovationsleder. En workshop 
har arbejdet med stoffet.

SIDE 14

Ae & klappe

Er det nødvendigvis sådan, at 
tætte tilknytningsfigurer udeluk-
kende består af mennesker?

SIDE 18

Prof eller 
pop?

To debatartikler tager organisationspsykologien kærligt under 
vingebenet. Fylder modelunerne mere end evidensen?

SIDE 4 & 10

31. maj 2013  |  67. årgang   |  Dansk Psykolog Forening 
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Prosa
De it-professionelles fagblad  ·  1  ·  Januar  ·  2012

b l a d e t

Angry Birds flytter ind hos HTML5
side 10-11

It-fagets Pension ser dagens lys s. 7 Anmeldelse af Steve Jobs’ biografi s. 28

Tema: Singularitet 
Når computer og menneske 
smelter sammen

side 17-23

Til kamp for mælken
TEMA  | MÆLKEKAMPAGNE   | sidE 10-11

nr. 5  |  3. maj  |  2013
nyhedsmagasin om mejeribranchen mejeri
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kickstart 
dit vægttab

Nupokuren er Danmarks mest vel- 
dokumenterede slankekur, som sikrer 

dig alle de vitaminer, mineraler og 
fibre din krop har brug for.

Nupo er det 
fornuftige valg 

når du skal tabe dig, 
eller hvis du blot 
vil vedligeholde 

din vægt.

 ... come join us

Vend og se mere

nr. 8 · september 2013

 bag stop spild af mad:

stop madspild  
og spar penge

i sam
arbejde m

ed 

danske regioner

sådan lærer  
du at stå på  
rulleskøjter

Ny diæt kaN 
løse mave-
problemer

kom i form på 
sportshotel i 
rebild bakker

Unge 
springer 
tandlægen 
over

 selina juul, kvinden

Derfor er 

hvidløg  

sundt 

4
opskrifter på 

kernegodt 
brød

1  SOCIALRÅDGIVEREN  15  2012tekst xxxx xxxxxx redaktionen@socialrdg.dk   foto xxx xxxx

Nyt fagblad
Tre formandskandidater
Fire næstformandskandidater

15/12

socialrådgivereN 

“Jeg fniser, når 
jeg hører ordet 
professor”  
lars Uggerhøj  
danmarks 
første 
socialrådgiver- 
professor

152012SOCIALRÅDGIVERENTRYK.indd   1 05/12/12   09.05
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33

B i B l i o t e k a R

f o R B u n d e t s 

f a g m a g a s i n

Juni          2013 

tema
Hvor langt 
vil du gå for 
et job?

E-bogslæsErE læsEr mErE forandringEr strEssEr

 You dream
   We design
United we advance

Library Solutions
www.dantek.dk

Smart living
Smart biblioteksløsning – en naturlig del af 

– hvor fællesskab understøttet af teknologi fremmer  
livskvalitet, effektivitet og bæredygtighed.

Unikt og i fællesskab
Bibliotekets forretningssystem er smart, når:  

➤  Smart people kan fokusere på kernekompetencer;  
kreativitet, formidling og livslang læring.

➤  Smart economy optimerer den enkelte forretning  
også i en større sammenhæng.

➤  Smart mobility flytter biblioteket hen hvor brugeren  
er og giver adgang til at skabe, dele og remixe.

➤  Smart environment gør udtrykket mangfoldigt og inspirerende.

➤  Smart governance baner vej for at centrale beslutninger  
udmøntes i lokal kontekst.

Dantek Ann - 215x220 - Smart living.indd   1 10/01/13   14.33

TIL ELITEUDØVERE OG TRÆNERE
# 26 | jULI 2O12 
PRIs 50 kR.

plus

To Hansen-generaTioner Til ol
pl vender Hjem
smugkig ind i ol-byen

“ MØDE UsaIN BOLT“  
“ sE DaNNEBROG 
Gå TIL TOPs” 

” RaMME MIT hØjEsTE 
NIVEaU“
- 18 aTleTer  
forTæller om  
ol-drømme og mål 

INDIVIDUaLIsTER  
— 1 MåL

fire forskellige 
fyre Har HafT  

eT år Til aT  
opbygge en sTærk 

k4-kajak  Til ol

 OPLEVELsEN 
fOR LIVET

”jeg bliver TiT 
mindeT om deT 

af omgivelserne”  
HenrieTTe mikkelsen 
ol-guldvinder 2004

 MEN EskILD EBBEsEN kaN BLIVE 
  DEN MEsT VINDENDE OL-DaNskER

haN fØLER sIGhELT 
aLMINDELIG

Danmarks Naturfredningsforening · Nr. 2 · juni 2013

Naturportræt

tema
iNterview

FaktaNy avis

Gør vi nok for at stoppe 
tilbagegangen i naturen

mød Jørn Jespersen, 
eksformand for natur- og 
landbrugskommissionen

Natur 
forsvinder

Natur og 
landbrug

nu i Danmark  
– genindvandret fra tyskland

avisen Natur & miljø 
kommer tættere på dig og 
vores resultater for naturen

– godt for både 
natur, landbrug og 

forbrugeren

Natur & Miljø 
har fået en søster

Det VilDe 
SVin

BiogaS

Målrettede medier  •  E� ektive annoncepakker 
Bedre kontaktpriser  •  Dokumenteret e� ekt

Skandinaviens største mediehus
 – mere end 100 medier

Læs mere om vores mange andre medier pådgmedia.dk

GOLFavisen

GOLFAVISEN – DANMARKS FØRSTE, FØRENDE OG MEST LÆSTE GOLFAVIS – GOLF I ØJENHØJDE!

GRATIS – TA’ DIT PERSONLIGE EKSEMPLAR
NR. 9 – OKTOBER 2013 - 9. ÅRGANG

ANDERS HANSEN-INTERVIW: 

HJEM TIL BASEN 
I DANMARK

TRÆNING • UDSTYR • KORTE PUTTS • MENTALTRÆNING • BANEBESØG

REJSETEMA:
VINTERREJSER TIL 

SYDEUROPA OG DUBAI

PORTRÆT:
FREMTIDENS 
STJERNESPILLER?

•	 6 overnatninger m. helpension

•	 4-5 X greenfee inkl. afslutningsmatch

•	 golfinstruktion, bl.a. videoanalyse og 3-D golfsimulator

•	 Golf og singleliv (uge 26 & 34) - European Tour ”Made in DK”(uge 33)

•	 udflugt, vinsmagning og musikaften

•	 højskoleliv, samvær og godt humør

•	 fri svømmehal, sauna, fitness og internet m.m. 

      Pris fra  4700 kr.           

  golf og højskole 2014          

  nørgaards højskole
 - golfuge af høj kvalitet 
 
- dygtige instruktører
  
 - stor højskoleoplevelse
    
   - fantastisk golfuge

     -  det var første gang 
           på højskole, men
             absolut ikke sidste

        

Læs mere på www.nrgaard.dk

Bestil brochure på tlf. 86682300

 Små hold med undervisning hver dag

 Course Management på banen

 Socialt samvær altid i højsæde

 Hold for “Er du ny i Golf?”

Tag med på golfskole og lær eller 

optimer dit golfspil på nøje udvalgte 

golfresorts i sydens varme...

www.jokgolf.dk
Se alle mulighederne på 
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Annoncesalg

DG Media as
Store Kongensgade 72
DK-1264 København K

Tel. +45 70 27 11 55
epost@dgmedia.dk 
www.dgmedia.dk

GOLFavisen

Gol�erie

Bilferie (ikke camping) 
i udlandet
Bilferie (ikke camping) i DK

Spa- og wellnessophold

Ferie i Østen

Krydstogt

Har 1. bil

Bor i ejerbolig

Har aktier

Har obligationer

Har investerings-
foreningsbeviser

Har sommerhus

Har anparter

Gerne betaler ekstra 
for kvalitetsprodukter

Ofte køber 
luksusprodukter

De seneste 12 måneder 
har haft et husstandsforbrug 
på over 10.000 til ferie

Gerne betaler ekstra for 
den nyeste forbrugerteknologi

Danmark

GOLFavisen Danmark
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Priser

GOLFavisen er nu inde i sin 10. sæson med et til stadighed bedre funda-
ment. Dette bekræftes ved, at vi nu er Danmarks største og mest læste 
golfavis med 61.000 faste og trofaste læsere. Oplaget er på 20.500 
eksemplarer pr. udgivelse. Vi udvikler hele tiden det redaktionelle indhold, 
som har skabt grundlaget for GOLFavisens succes hos den brede gruppe 
af læsere. 

GOLFavisen har en bredt sammensat redaktion af medarbejdere inden for 
flere specialområder, mens ankermændene bag det redaktionelle produkt 
fortsat er Frits Christensen og Jens ”Keeper” Christensen, der er to af lan-
dets mest erfarne journalister med golf som speciale. 
Senest er også den erfarne tv-reporter og golfjournalist, Carsten Fischer, 
blevet tilknyttet redaktionen. Vi fortsætter også det succesfulde samar-
bejde med Nyholms Golfakademi, der vil levere endnu flere brugbare træ-
ningslektioner.

GOLFavisen vil fortsat dyrke kerneområderne med udstyr, instruktion, men-
taltræning, banebesøg, rejser og mode. Vi vil også styrke det redaktionelle 
produkt med spændende og smukt illustrerede baggrundsartikler, reporta-
ger og interviews med både danske og internationale golfstjerner og
personligheder. 
Vi følger kontinuerligt de store tours, European Tour, Ladies European Tour, 
Challenge Tour og den amerikanske US PGA-tour med både danske og 
internationale topnavne – og ikke mindst deres præstationer i sæsonens 
store Major-turneringer.

I hvert nummer af GOLFavisen er der konkurrencer, hvor læserne kan vinde 
alt lige fra rejser og udstyr til luksusforbrugsgoder. Samtlige 186 golfklub-
ber i Danmark modtager GOLFavisen i avisens særlige klubstander, og der-
med læses golfavisen lige dér, hvor golfspillerne er. GOLFavisen er gratis og 
distribueres også til de fleste golfbutikker og på golfhoteller rundt omkring 
i landet, - totalt 212 steder i Danmark.

GOLFavisen bliver troværdigt målt i IndexDanmark/Gallup og kan dermed 
dokumentere, hvilket læsertal annoncører er sikret for deres annonce.

GOLFavisens oplagstal kontrolleres af Specialmediernes Oplagskontrol (FMK) 
og kan dermed dokumentere, hvor mange husstande, annoncørerne får 
adgang til med deres annoncer.

Øvrige priser
Særplacering + 10%

Indstik
Det er muligt at sende direct mails, brochurer, indbydelser, kata-
loger etc. ud via magasinet. Dette kan gøres i hele magasinets 
oplag eller en lille del af magasinets oplag.

Rabatter
Gentagelsesrabat
2 indrykninger  5% rabat
3 indrykninger 10% rabat
5 indrykninger 15% rabat
8 indrykninger 25% rabat

Storkunderabat
5% storkunderabat ved en årlig omsætning på mindst kr. 75.000.

Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes 
inden for 12 måneder. 

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse 
for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% infor-
mations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgø-
relsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale
Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF 
(min. 300 dpi, CMYK). Materialet kan sendes til DG Media på 
epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller via ftp-server. Kontakt 
DG Media om dette. For yderligere tekniske detaljer om krav til 
annoncemateriale se www.dgmedia.dk.

Oplag
Distribueret oplag i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.500

Kilde
Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013

Den typiske læser af 
GOLFavisen er…
…en en mand (68%) i alderen 50 år eller derover (75%), som ty-
pisk er gift (69%). Han bor i hus, villa eller parcelhus (77%), som 
han ejer (87%). Han har en erhvervsuddannelse (40%) eller en 
højere uddannelse (39%), og er funktionær (32%) eller pensio-
nist og lignende (48%). Han følger med i sport (71%), hvad enten 
det er i TV (74%) eller i aviser (72%), og så dyrker han selv sport 
minimum ugentligt (83%), og gør en indsats for at passe godt på 
sin krop og sit udseende (84%). Godt design er vigtigt for ham 
(72%), og han betaler gerne ekstra for kvalitetsprodukter (88%) 
eller et kendt varemærke (75%).

I alt har GOLFavisen 61.000 læsere i følge Index Danmark/ 
Gallup 1. halvår 2013.

Andel læsere, der…

Læserne af GOLFavisen har en stor formue.

Andel læsere, der overvejer følgende inden for det 
næste år…

Udgivelsesplan 2014
 Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udkommer

 1  10. januar 14. januar 17. januar
 2 7. marts 11. marts 14. marts
 3 8. april 15. april 22. april
 4 8. maj 13. maj 19. maj
 5 12. juni 17. juni 20. juni
 6 17. juli 22. juli 25. juli
 7 14. august 19. august 22. august
 8 11. september 16. september 19. september
 9 9. oktober 14. oktober 17. oktober
 10 6. november 10. november 14. november
 

GOLFavisen ApS
Hammerholmen 18
2650 Hvidovre
Telefon 36 30 55 52
www.golfavisen.dk

Redaktion

Tekstsideannoncer 

1/4 side: kr. 6.200
B: 121,5 x H: 173,5 mm 

1/2 side: kr. 9.900
B: 121,5 x H: 352 mm

1/2 side: kr. 9.900
B: 248 x H: 173,5 mm 

Side 2: kr. 8.500
B: 248 x H: 85 mm

Opslag: kr. 29.300
B: 520 x H: 352 mm
eller 2 stk. á 
B: 248 x H: 352 mm 

Forside: kr. 5.900
B: 82 x H: 79 mm 

1/1 side: kr. 18.200
B: 248 x H: 352 mm 

Bagsiden: kr. 20.500
B: 248 x H: 352 mm 

Alle priser er inkl. farver.

 Nr. Tema

 1 (Messe)* Nyheder fra udstillerne på golfmesser i Bella/Herning
 2 Udstyr: Køller, bolde, afstandsmålere etc.
 3 Udstyr: Bags, trolleys, buggies etc.
 4 Mode: Beklædning, sko og andre produktnyheder
 5 Danske Baner
 6 Danske Baner - fortsat
 7 Kør selv: Sverige, Norge, Tyskland
 8 Rejser ekstotiske / oversøiske rejser    
 9 Sydeuropa/Tyrkiet/Nordafrika/Mellemøsten
 10 Vintergolf, Rejser, Danske baner og Julegaver
 * Jubilæumsudgave - 10 år



Annoncesalg

DG Media as
Store Kongensgade 72
DK-1264 København K

Tel. +45 70 27 11 55
epost@dgmedia.dk 
www.dgmedia.dk
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Priser

GOLFavisen er nu inde i sin 10. sæson med et til stadighed bedre funda-
ment. Dette bekræftes ved, at vi nu er Danmarks største og mest læste 
golfavis med 61.000 faste og trofaste læsere. Oplaget er på 20.500 
eksemplarer pr. udgivelse. Vi udvikler hele tiden det redaktionelle indhold, 
som har skabt grundlaget for GOLFavisens succes hos den brede gruppe 
af læsere. 

GOLFavisen har en bredt sammensat redaktion af medarbejdere inden for 
flere specialområder, mens ankermændene bag det redaktionelle produkt 
fortsat er Frits Christensen og Jens ”Keeper” Christensen, der er to af lan-
dets mest erfarne journalister med golf som speciale. 
Senest er også den erfarne tv-reporter og golfjournalist, Carsten Fischer, 
blevet tilknyttet redaktionen. Vi fortsætter også det succesfulde samar-
bejde med Nyholms Golfakademi, der vil levere endnu flere brugbare træ-
ningslektioner.

GOLFavisen vil fortsat dyrke kerneområderne med udstyr, instruktion, men-
taltræning, banebesøg, rejser og mode. Vi vil også styrke det redaktionelle 
produkt med spændende og smukt illustrerede baggrundsartikler, reporta-
ger og interviews med både danske og internationale golfstjerner og
personligheder. 
Vi følger kontinuerligt de store tours, European Tour, Ladies European Tour, 
Challenge Tour og den amerikanske US PGA-tour med både danske og 
internationale topnavne – og ikke mindst deres præstationer i sæsonens 
store Major-turneringer.

I hvert nummer af GOLFavisen er der konkurrencer, hvor læserne kan vinde 
alt lige fra rejser og udstyr til luksusforbrugsgoder. Samtlige 186 golfklub-
ber i Danmark modtager GOLFavisen i avisens særlige klubstander, og der-
med læses golfavisen lige dér, hvor golfspillerne er. GOLFavisen er gratis og 
distribueres også til de fleste golfbutikker og på golfhoteller rundt omkring 
i landet, - totalt 212 steder i Danmark.

GOLFavisen bliver troværdigt målt i IndexDanmark/Gallup og kan dermed 
dokumentere, hvilket læsertal annoncører er sikret for deres annonce.

GOLFavisens oplagstal kontrolleres af Specialmediernes Oplagskontrol (FMK) 
og kan dermed dokumentere, hvor mange husstande, annoncørerne får 
adgang til med deres annoncer.

Øvrige priser
Særplacering + 10%

Indstik
Det er muligt at sende direct mails, brochurer, indbydelser, kata-
loger etc. ud via magasinet. Dette kan gøres i hele magasinets 
oplag eller en lille del af magasinets oplag.

Rabatter
Gentagelsesrabat
2 indrykninger  5% rabat
3 indrykninger 10% rabat
5 indrykninger 15% rabat
8 indrykninger 25% rabat

Storkunderabat
5% storkunderabat ved en årlig omsætning på mindst kr. 75.000.

Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes 
inden for 12 måneder. 

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse 
for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% infor-
mations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgø-
relsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale
Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF 
(min. 300 dpi, CMYK). Materialet kan sendes til DG Media på 
epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller via ftp-server. Kontakt 
DG Media om dette. For yderligere tekniske detaljer om krav til 
annoncemateriale se www.dgmedia.dk.

Oplag
Distribueret oplag i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.500

Kilde
Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013

Den typiske læser af 
GOLFavisen er…
…en en mand (68%) i alderen 50 år eller derover (75%), som ty-
pisk er gift (69%). Han bor i hus, villa eller parcelhus (77%), som 
han ejer (87%). Han har en erhvervsuddannelse (40%) eller en 
højere uddannelse (39%), og er funktionær (32%) eller pensio-
nist og lignende (48%). Han følger med i sport (71%), hvad enten 
det er i TV (74%) eller i aviser (72%), og så dyrker han selv sport 
minimum ugentligt (83%), og gør en indsats for at passe godt på 
sin krop og sit udseende (84%). Godt design er vigtigt for ham 
(72%), og han betaler gerne ekstra for kvalitetsprodukter (88%) 
eller et kendt varemærke (75%).

I alt har GOLFavisen 61.000 læsere i følge Index Danmark/ 
Gallup 1. halvår 2013.

Andel læsere, der…

Læserne af GOLFavisen har en stor formue.

Andel læsere, der overvejer følgende inden for det 
næste år…
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GOLFavisen ApS
Hammerholmen 18
2650 Hvidovre
Telefon 36 30 55 52
www.golfavisen.dk

Redaktion

Tekstsideannoncer 

1/4 side: kr. 6.200
B: 121,5 x H: 173,5 mm 

1/2 side: kr. 9.900
B: 121,5 x H: 352 mm

1/2 side: kr. 9.900
B: 248 x H: 173,5 mm 

Side 2: kr. 8.500
B: 248 x H: 85 mm

Opslag: kr. 29.300
B: 520 x H: 352 mm
eller 2 stk. á 
B: 248 x H: 352 mm 

Forside: kr. 5.900
B: 82 x H: 79 mm 

1/1 side: kr. 18.200
B: 248 x H: 352 mm 

Bagsiden: kr. 20.500
B: 248 x H: 352 mm 

Alle priser er inkl. farver.

 Nr. Tema

 1 (Messe)* Nyheder fra udstillerne på golfmesser i Bella/Herning
 2 Udstyr: Køller, bolde, afstandsmålere etc.
 3 Udstyr: Bags, trolleys, buggies etc.
 4 Mode: Beklædning, sko og andre produktnyheder
 5 Danske Baner
 6 Danske Baner - fortsat
 7 Kør selv: Sverige, Norge, Tyskland
 8 Rejser ekstotiske / oversøiske rejser    
 9 Sydeuropa/Tyrkiet/Nordafrika/Mellemøsten
 10 Vintergolf, Rejser, Danske baner og Julegaver
 * Jubilæumsudgave - 10 år



København · Stockholm · Oslo

Medieinfo 2014

Ring på 70 27 11 55 og tag en marketingsnak med os! 

Betingelser
Priser og betalingsbetingelser
Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umid-
delbart efter udgivelsen/periodestart. Betalingsfristen er 
netto kontant 10 dage efter udgivelsesdato/periodestart.  
Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rente-
tillæg på 2% pr. påbegyndt måned. I visse tilfælde kan 
DG Media kræve, at annoncen betales forud. Rabat ydes 
ikke af tillægspriser.

Reklamation
DG Media eller mediet påtager sig ikke ansvar for fejl i annon-
cer, som er indrykket i overensstemmelse med  bestillerens 
angivelser. Det gælder også materiale  modtaget fra andre 
medier, materiale der ikke er i overensstemmelse med de 
tekniske data, eller hvis materialefristen overskrides.

For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc. som an-
noncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en 

reduktion efter DG Medias skøn, der højst kan beløbe 
sig til annoncens pris og for indrykninger i mediet. Re-
klamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende 
skal være DG Media i hænde senest 5 dage efter 
annoncens indrykning.

Indrykkes en annonce fl ere gange med samme fejl, 
uden at DG Media modtager reklamation, ydes 
eventuel dekort kun for den første indrykning.

Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for DG 
Media eller over for mediet for fejlagtig, forsinket 
eller manglende indrykning af de bestilte annoncer 
eller eventuelle følger af sådanne fejl.

Annullering
Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt til DG 
Media senest 5 hverdage før bestillingsfristen.

Annoncer, hvortil særplacering er bestilt , kan 
ikke annulleres uden forudgående aftale med 
DG Media. 

I tilfælde af annullering af annoncering, hvortil der 
er ydet rabat i sammenhæng med tidligere eller 
anden annoncering, vil den for meget givne rabat 
efterfaktureres.

Øvrige bestemmelser
DG Media forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der 
strider mod mediets retningslinjer, eller imod gæld-
ende love og bestemmelser. Annonceordrer, til hvilke 
der er knyttet betingelser om tekstomtale, afvises. 
Enhver annonce, som kan forveksles med redaktionel 
tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes 
med ordet “annonce” oven over en streg i hele an-
noncens bredde. Der tages forbehold for trykfejl.

g a s t r o n o m i ,  v i n ,  f o r k æ l e l s e

august / september 2013  •  pris dkk 65,95 eur. 9

Roden
Paul Cunningham har fundet tilbage  

til rødderne og fjernet de forstyrrende 
elementer i sin mad

sm
ag
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eh

ag
  •  august  /  septem

ber 2013

6

vi vil ha'  
kød i salaten

elsk romantisk 
gastronomi på 
Frederiksminde

vildt med grønbech

til verdens hotteste 
storby – shanghai

– bordeaux årgang 
2009 mod 2010

vintip: køb barolo  
til glas og kælder

anmeldelser: amass, 
strandmøllekroen, 
canblau og manzel
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vinduel
hot guide

Køkkenvasken BLANCO Elon XL 6 S er en kompakt og rummelig køkkenvask, der er ideel til det lille 
køkken. Her vist i den nye unikke Silgranit®-farve: Klippegrå. En dyb grå farve, der skifter karakter alt 
efter lyssætning og kombination med andre materialer. 

Oplev nyhederne i a+n show room.

Scan koden eller klik ind på www.an.dk/combicolours og leg med kombinationer 
af de mange Silgranit®-farver og forskellige bordpladematerialer.

a+n show room - Meterbuen 2-4 - 2740 Skovlunde - www.an.dk - info@an.dk - 90 13 40 10

SILGRANIT®NYHEDER!
NY SILGRANIT® VASK & 
NY SILGRANIT® FARVE 

BLANCO ELON XL 6 S

I SILGRANIT® KLIPPEGRÅ

side 52

Firs &
fucking
fantastisk

Vi gi’r årene baghjul:

Dit skrald · side 14

Små piger omskæres · side 23

Test din bank · side 32 

Tema ensomhed · side 36 

Skal konen skiftes ud? · side 64 

Firs &
fucking
fantastisk

a e l d r e s a g e n . d k / n u  a u g u s t  2 0 1 3

139276_NU_0413_INDHOLD.indd   1 15/07/13   08.52

Fra uventet kant

Klummen: De unge, der opsøger 
varmestuerne, er også unge, som 
vi kan lære noget af.

SIDE 13

Psykologens nye roller

Skal psykologen være fremtidens 
innovationsleder. En workshop 
har arbejdet med stoffet.

SIDE 14

Ae & klappe

Er det nødvendigvis sådan, at 
tætte tilknytningsfigurer udeluk-
kende består af mennesker?

SIDE 18

Prof eller 
pop?

To debatartikler tager organisationspsykologien kærligt under 
vingebenet. Fylder modelunerne mere end evidensen?

SIDE 4 & 10

31. maj 2013  |  67. årgang   |  Dansk Psykolog Forening 

10

Prosa
De it-professionelles fagblad  ·  1  ·  Januar  ·  2012

b l a d e t

Angry Birds flytter ind hos HTML5
side 10-11

It-fagets Pension ser dagens lys s. 7 Anmeldelse af Steve Jobs’ biografi s. 28

Tema: Singularitet 
Når computer og menneske 
smelter sammen

side 17-23

Til kamp for mælken
TEMA  | MÆLKEKAMPAGNE   | sidE 10-11

nr. 5  |  3. maj  |  2013
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kickstart 
dit vægttab

Nupokuren er Danmarks mest vel- 
dokumenterede slankekur, som sikrer 

dig alle de vitaminer, mineraler og 
fibre din krop har brug for.

Nupo er det 
fornuftige valg 

når du skal tabe dig, 
eller hvis du blot 
vil vedligeholde 

din vægt.

 ... come join us

Vend og se mere

nr. 8 · september 2013

 bag stop spild af mad:

stop madspild  
og spar penge

i sam
arbejde m

ed 

danske regioner

sådan lærer  
du at stå på  
rulleskøjter

Ny diæt kaN 
løse mave-
problemer

kom i form på 
sportshotel i 
rebild bakker

Unge 
springer 
tandlægen 
over

 selina juul, kvinden

Derfor er 

hvidløg  

sundt 

4
opskrifter på 

kernegodt 
brød

1  SOCIALRÅDGIVEREN  15  2012tekst xxxx xxxxxx redaktionen@socialrdg.dk   foto xxx xxxx

Nyt fagblad
Tre formandskandidater
Fire næstformandskandidater

15/12

socialrådgivereN 

“Jeg fniser, når 
jeg hører ordet 
professor”  
lars Uggerhøj  
danmarks 
første 
socialrådgiver- 
professor

152012SOCIALRÅDGIVERENTRYK.indd   1 05/12/12   09.05
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33

B i B l i o t e k a R

f o R B u n d e t s 

f a g m a g a s i n

Juni          2013 

tema
Hvor langt 
vil du gå for 
et job?

E-bogslæsErE læsEr mErE forandringEr strEssEr

 You dream
   We design
United we advance

Library Solutions
www.dantek.dk

Smart living
Smart biblioteksløsning – en naturlig del af 

– hvor fællesskab understøttet af teknologi fremmer  
livskvalitet, effektivitet og bæredygtighed.

Unikt og i fællesskab
Bibliotekets forretningssystem er smart, når:  

➤  Smart people kan fokusere på kernekompetencer;  
kreativitet, formidling og livslang læring.

➤  Smart economy optimerer den enkelte forretning  
også i en større sammenhæng.

➤  Smart mobility flytter biblioteket hen hvor brugeren  
er og giver adgang til at skabe, dele og remixe.

➤  Smart environment gør udtrykket mangfoldigt og inspirerende.

➤  Smart governance baner vej for at centrale beslutninger  
udmøntes i lokal kontekst.

Dantek Ann - 215x220 - Smart living.indd   1 10/01/13   14.33

TIL ELITEUDØVERE OG TRÆNERE
# 26 | jULI 2O12 
PRIs 50 kR.

plus

To Hansen-generaTioner Til ol
pl vender Hjem
smugkig ind i ol-byen

“ MØDE UsaIN BOLT“  
“ sE DaNNEBROG 
Gå TIL TOPs” 

” RaMME MIT hØjEsTE 
NIVEaU“
- 18 aTleTer  
forTæller om  
ol-drømme og mål 

INDIVIDUaLIsTER  
— 1 MåL

fire forskellige 
fyre Har HafT  

eT år Til aT  
opbygge en sTærk 

k4-kajak  Til ol

 OPLEVELsEN 
fOR LIVET

”jeg bliver TiT 
mindeT om deT 

af omgivelserne”  
HenrieTTe mikkelsen 
ol-guldvinder 2004

 MEN EskILD EBBEsEN kaN BLIVE 
  DEN MEsT VINDENDE OL-DaNskER

haN fØLER sIGhELT 
aLMINDELIG

Danmarks Naturfredningsforening · Nr. 2 · juni 2013

Naturportræt

tema
iNterview

FaktaNy avis

Gør vi nok for at stoppe 
tilbagegangen i naturen

mød Jørn Jespersen, 
eksformand for natur- og 
landbrugskommissionen

Natur 
forsvinder

Natur og 
landbrug

nu i Danmark  
– genindvandret fra tyskland

avisen Natur & miljø 
kommer tættere på dig og 
vores resultater for naturen

– godt for både 
natur, landbrug og 

forbrugeren

Natur & Miljø 
har fået en søster

Det VilDe 
SVin

BiogaS

Målrettede medier  •  E� ektive annoncepakker 
Bedre kontaktpriser  •  Dokumenteret e� ekt

Skandinaviens største mediehus
 – mere end 100 medier

Læs mere om vores mange andre medier pådgmedia.dk

GOLFavisen

GOLFAVISEN – DANMARKS FØRSTE, FØRENDE OG MEST LÆSTE GOLFAVIS – GOLF I ØJENHØJDE!

GRATIS – TA’ DIT PERSONLIGE EKSEMPLAR
NR. 9 – OKTOBER 2013 - 9. ÅRGANG

ANDERS HANSEN-INTERVIW: 

HJEM TIL BASEN 
I DANMARK

TRÆNING • UDSTYR • KORTE PUTTS • MENTALTRÆNING • BANEBESØG

REJSETEMA:
VINTERREJSER TIL 

SYDEUROPA OG DUBAI

PORTRÆT:
FREMTIDENS 
STJERNESPILLER?

•	 6 overnatninger m. helpension

•	 4-5 X greenfee inkl. afslutningsmatch

•	 golfinstruktion, bl.a. videoanalyse og 3-D golfsimulator

•	 Golf og singleliv (uge 26 & 34) - European Tour ”Made in DK”(uge 33)

•	 udflugt, vinsmagning og musikaften

•	 højskoleliv, samvær og godt humør

•	 fri svømmehal, sauna, fitness og internet m.m. 

      Pris fra  4700 kr.           

  golf og højskole 2014          

  nørgaards højskole
 - golfuge af høj kvalitet 
 
- dygtige instruktører
  
 - stor højskoleoplevelse
    
   - fantastisk golfuge

     -  det var første gang 
           på højskole, men
             absolut ikke sidste

        

Læs mere på www.nrgaard.dk

Bestil brochure på tlf. 86682300

 Små hold med undervisning hver dag

 Course Management på banen

 Socialt samvær altid i højsæde

 Hold for “Er du ny i Golf?”

Tag med på golfskole og lær eller 

optimer dit golfspil på nøje udvalgte 

golfresorts i sydens varme...

www.jokgolf.dk
Se alle mulighederne på 
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MIZUNO 

VOGNBAGS 

Se tilbud 

side 40 - 41
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KONKURRENCE:

VIND CLEVELAND 

588 TT JERNSÆT


