
Danmarks første abonnementsbaserede online lystfiskermagasin ser dagens lys. 

Det nye medie, med navnet: FishingWatch.dk vil tage kampen op med de etablerede printmedier på 

området for lystfiskernyheder. 

”Den digitale udvikling øger efterspørgslen på online produkter. Derfor skal kvalitetsjournalistik om 
lystfiskeri også være tilgængeligt på computere, tablets samt smartphones. Du skal, på samme måde som 
et magasin eller en avis, kunne læse det uanset hvor du befinder dig – også ved søen. Lystfiskeri bliver mere 
og mere moderne, og højteknologisk udstyr og grej er ofte set. Derfor er det helt naturligt, at man gør disse 
nyheder tilgængelige på de platforme man har ved hånden” Det siger stifteren af det nye site, Daniel 
Sørensen. 
 
FishingWatch.dk skal fungere ved, at have lokalrapportører fra hele landet, som skal levere det unikke 
indhold. Samtidig skal der indgås samarbejde med de største producenter og eksperter inden for lystfiskeri, 
som skal sikre substans til den redaktionelle linje. 
 
Bag FishingWatch.dk står Daniel Sørensen, som selv er erfaren lystfisker, og samtidig har sin daglige gang 
indenfor online betalingsmedier – dog til erhverv – hos www.WatchMedier.dk. 
 
”Jeg arbejder til dagligt bag den berygtede betalingsmur, som mange aviser og magasiner i øjeblikket 
indfører på deres webversioner. Jeg kan se at det kan lade sig gøre, at tage penge for kvalitetsjournalistik 
online, og der er ingen tvivl om, at vi har tiden og udviklingen med os. Lystfiskeriet omsætter for 3 
milliarder om året, så jeg kan ikke se hvorfor nogle af de mange penge ikke kan gå til, at gøre lystfisker 
nyheder på online basis til en succes” - udtaler Daniel Sørensen. 
 
Selv om FishingWatch nu officielt er gået i luften, så kræver det endnu ikke, at du betaler for at læse 
nyheder på hjemmesiden. 
 
”Vi starter blødt ud med trin 1 af lanceringen, og gør samtlige nyheder tilgængelige for alle resten af 2013. 
Fra 1. januar -1. august 2014 vil vi så begynde at kræve, at læserne skal oprette en gratis bruger og være 
logget ind, for at læse nyhederne. Efter sommerferien 2014 er planen så, at vi indfører brugerbetaling på de 
artikler, som redaktionen selv producerer” 
 
Ønsker du at være en del af projektet, som skribent, samarbejdspartner eller leverandør, så kan Daniel 
Sørensen kontaktes på info@fishingwatch.dk eller tlf. 31 191 555. 
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