
Det ternede flag

M
edieinform

ation

DASU’s podcast om F1 og motorsport



M
edieinform

ation

Forsidefoto: Haas F1 Team 

14. maj – Barcelona
28. maj – Monaco
11. juni – Canada 
20. juni – Frankrig
2. juli –Østrig 
9. juli – England 
23. juli – Tyskland 
30. juli – Ungarn
27. august – Belgien 

Det ternede flag - DASU’s podcast om F1 og dansk motorsport - er en dansk pro-
duceret Formel 1-podcast for fans, der gerne vil vide mere om den fascinerende sport. 
Hver tirsdag dykker vi ned i weekendens Formel 1-nyheder og giver lytterne perspek-
tiver, de ellers ikke får fra de andre kanaler. 

Det ternede flag er henvendt til alle, der interesserer sig for bilsport og gerne vil vide 
mere. Til alle dem, der gerne vil høre dybdegående analyser af løbene, få indsigt i de 
seneste tekniske landvindinger og få ekspertkommentarer til de seneste rygter.

Frontmand for podcasten er Jan Sommer, kendt fotojournalist fra bl.a. Ekstra Bla-
det, og sammen med sportschef Bo Baltzer Nielsen fra DASU tager han lytterne med 
gennem de mange spændende facetter ved motorsporten. Først og fremmest når det 
gælder Formel 1, Kevin Magnussen og alle de andre verdensstjerner, men også med 
drys af up and coming-talenter, teknik, træning og meget, meget mere. 

Det ternede flag går i luften efter Spaniens Grand Prix og kan høres i iTunes eller på 
Soundcloud. Her kan fans nørde igennem med DASU’s eksperter, der deler ud af viden 
og passion for sporten.

Sendeplan
3. september – Italien
17. september – Singapore
1. oktober – Rusland 
8. oktober – Japan
22. oktober – USA
29. oktober – Mexico 
12. november – Brasilien 
26. november – Abu Dhabi

Ankermand: Jan Sommer
Ekspert: Bo Baltzer Nielsen

Udsendelseslængde: 40 minutters analy-
se af løbet, 10 minutter om næste løb og 
10 minutter til øvrigt stof. 

Dertil kommer en række DASU-specials 
om motorsport. Kontakt DASU for yderli-
gere info og hvis du har særlige ønsker til 
samarbejde. 

Lyt med her på iTunes eller Soundcloud.

Fakta
Podcasten er motoren, men den står ikke 
alene. Trafikken til podcasten kommer via 
sociale medier, dasu.dk og medieomta-
le, som vi sikrer op til og efter udgivelse. 
Hertil kommer lytterinddragelse, quiz og 
meget mere. 

I kan blive involveret som:

1) Podcast-partner på hele serien
2) Podcast-partner på enkelte afsnit
3) Konkurrencepartner med præmier

Annoncering

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1381364078
https://soundcloud.com/dasu-det-ternede-flag

