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Studietur til Washington DC i forbindelse med det 

amerikanske præsidentvalg 
 

 

 
 

USA står foran et af de mest afgørende valg i nyere tid. Bliver det Hillary Clinton eller Donald Trump? 

Bølgerne går allerede nu højt og grøfterne er gravet dybere end tidligere rundt om i samtlige 50 delstater, 

og i Washington DC. Men hvilke konsekvenser får præsidentvalget, både for USA, for os i Danmark og 

resten af verden?  

 

Alt dette og meget mere kan du få svaret på, når Anders Agner, stifter af Kongressen.com, og Christian 

Ingemann, stifter af public affairs-bureauet Ingemann & Co. inviterer dig med på studietur til Washington 

DC i forbindelse med præsidentvalget og valget til Kongressens to kamre, Repræsentanternes Hus og 

Senatet. 

 

På denne helt unikke tur vil du ikke bare få formidlet amerikansk politik og økonomi af nogle af landets 

dygtigste folk. Du får samtidig muligheden for at komme helt tæt på begivenhederne og møde centrale 

amerikanske aktører i både det politiske miljø, på kampagnebureauerne, i mediekredse og fra 

tænketankene.  

 

Hvad bliver dit udbytte af turen? 

Studieturen giver en enestående mulighed for at komme bag facaden i amerikansk politik og forstå 

dynamikkerne i en præsidentvalgkamp, og de konsekvenser udfaldet får for resten af verdenen når verdens 

største økonomi, og reelt eneste supermagt, har valgt ny leder. 
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Mange emner vil komme i spil, når en ny præsident flytter ind i Det Hvide Hus, herunder sikkerhedspolitik, 

frihandelsaftaler, forholdet til Europa (herunder Danmark), terrorbekæmpelse og revitalisering af USA's 

globale militære rolle. 

 

Det er med andre ord turen, der klæder dig på til at forstå det amerikanske valg 2016, og ikke mindst 

konsekvenserne af det valg, amerikanerne træffer den 8. november, og betydningen for verdenen, EU og 

Danmark.  

 

Samtidig lærer du om de seneste kampagnemetoder, herunder brugen af SoMe, optimering af 

modtagerorienterede budskaber, systematisk målgruppebearbejdning, som kun amerikanerne kan gøre det 

– og meget mere. 

 

Praktiske oplysninger og pris 

 

Turen arrangeres som nævnt af Christian Ingemann og Anders Agner, der garanterer et tætpakket program 

på højt niveau i Washington DC.  

 

Deltagerprisen er DKK 28.750 (plus moms), og omfatter alle møder, foredrag, bustransport, entréudgifter 

m.v. som indgår i programmet samt hotel med 6 overnatninger, velkomstmiddag, ambassadørmiddag, 

valgmøder, valgaftensarrangement, morgenmad og frokoster (undtagen frokost søndag, hvor vi 

erfaringsmæssigt ved, at folk gerne vil planlægge på egen hånd).  

 

Flytransport til og fra USA (og transport fra lufthavn til hotellet og retur) er ikke en del af programmet og 

prisen. Dermed har deltagerne mulighed for selv at vælge flyselskab (SAS flyver direkte fra København til 

Washington ligesom der er et utal af ruter til Washington DC bl.a. via Frankfurt, London og Bruxelles), 

flyklasse og eventuelle ekstra dage i USA. Vi er naturligvis behjælpelige med at skaffe eventuelle ekstra 

dage på hotellet.  

 

Anders Agner Pedersen er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og New York State 

University med speciale i amerikansk politik. Han er til daglig redaktør på Kongressen.com, som han 

grundlagde for fire år siden, og som blandt andet er kendt for sine analyser og nyhedsbreve til danske 

virksomheder om amerikansk politik. Anders åbner et Kongressen-kontor i Washington DC senere på året. 

Anders er kendt som en af landets dygtigste USA-analytikere hos både Danmarks Radio, TV2 News, Jyllands-

Posten og Ritzau. Han er desuden forfatter til en række bøger om amerikansk politik, herunder 'Fem År 

Med Obama', 'Kennedys Største Taler', 'Glimt Af Amerika', og til oktober udkommer 'Præsident Portrætter'.  

 

Christian Ingemann startede sin karriere i den finansielle sektor, og fortsatte til PA-branchen, hvor han 

blandt andet var stifter af Ingemann & Co. i 2004, medstifter af Rostra PA & PR, partner og adm. direktør 

for Geelmuyden.Kiese i Danmark samt adm. direktør og dansk landechef for Burson Marsteller. Christian 

har desuden været 10 år i erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen i Dansk Erhverv, heraf 7 år som 

direktionsmedlem med ansvar for bl.a. Dansk Erhvervs internationale arbejde. Christian er i dag tilbage i 

Ingemann & Co., hvor han rådgiver virksomheder om PA og kommunikation. Christian er MBA og cand.jur., 

og har tillige studeret i USA på Harvard University og Georgia Tech. Christian har et indgående kendskab til 

amerikansk politik både på føderalt og – delstatsniveau. 
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Program 
Studietur, Washington D.C. 

3.-9. november 2016 
 

Torsdag 3. november 2016 
 
 

 

Fra 15.00 
 
 

Check-in på The Dupont Circle Hotel 
The Dupont Circle Hotel, 1500 New Hampshire Avenue NW, Washington 
DC, 20036 USA.   
Telefon +1 202 483 6000.  
https://www.doylecollection.com/hotels/the-dupont-circle-hotel 
 
Du skal blot sige dit navn i receptionen (part of Danish Study Trip Group).  
Med i hotelpakken er, udover selve værelset i 6 nætter, morgenmad, fri 
Wi-Fi på hotelværelset, fri adgang til hotellets fitnesscenter og gratis kaffe i 
lobbyområdet.  
 
Du bliver efter amerikansk tradition bedt om at køre dit kreditkort igennem 
ved check-in, så hotellet er garanteret betaling for eventuelt forbrug fra 
værelsets minibar og/eller hotellets bar & café.    
 
Hvis der opstår problemer i forbindelse med check-in, bedes du kontakte 
Christian Ingemann på mobiltelefon +45 4079 0656 eller Anders Agner på 
mobiltelefon +45 2521 3575 – vi er begge på hotellet fra kl. 15. 
 
  

19.00 – 22.00 
 
 

Velkomstmiddag på hotellet 
Kick-off middag, hvor vi hilser på hinanden og scenen sættes af Anders og 
Christian. 
 
Indlæg af Stéphanie Surrugue, der er den ene af DR Nyheders to USA-
korrespondenter. Hun har tidligere været vært på Go' Morgen Danmark, 
Kulturen på TV2 News, samt arbejdet som journalist på Politiken. Forfatter 
til flere roste biografier, senest om den amerikanske ambassadør i 
Danmark, Rufus Gifford. 
 
 

Fredag 4. november 2016 
 
 

 

Fra 7.00 
 

Morgenmad på hotellet 
 
 

8.30 Afgang fra hotellet 
Vi mødes foran hotellets indgang kl. 8.30, hvorfra vi har 5-minutters gang 
til mediehuset RealClearPolitics. 
(RealClearPolitics, 1725 DeSales Street NW, Suite 700. Washington DC, 
20036 USA). 

https://www.doylecollection.com/hotels/the-dupont-circle-hotel
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8.45 – 10.45 
 
 
 

RealClearPolitics  
Vi besøger RealClearPolitics, der er et af USA's mest anerkendte politiske 
medier. De er blandt andet kendte for deres målinger, deres analyser og 
høje troværdighed. Det er ”politik-nørdet”, men det er dem, alle de andre 
medier benytter sig af.  
Se http://www.realclearpolitics.com 
 
Carl M. Cannon, Executive Editor & Washington Bureau Chief, vil fortælle 
os om valgkampen, målingerne og det forventede udfald af både 
præsidentvalget og de vigtige valg til kongressens to kamre.  
 
 

11.30 – 13.00 
 
 

Frokost på The Capital Grille 
Ca. 25-minutters gang fra RealClearPolitics spiser vi frokost på den ikoniske 
Washington-restaurant tæt på Capitol Hill, hvor såvel politikere som 
embedsfolk og lobbyister ofte mødes til drøftelser over en klassisk 
amerikansk steak. 
(The Capital Grille, 601 Pennsylvania Ave. NW, Washington DC, 20004 
USA). 
 
 

13.00 
 
 

Afgang fra The Capital Grille 
Efter frokost har vi 100 meters gang til Newseum længere nede ad gaden. 
(Newseum, 555 Pennsylvania Ave. NW, Washington DC, 20001, USA). 
 
 

13.15 – 15.30 
 
 
 

Newseum 
Vi besøger Washington DC’s måske mest banebrydende museum i form af 
Newseum, der er pressens og nyhedernes museum.  
 
Over fem etager bliver vi taget gennem amerikansk presse- og 
mediehistorie siden uafhængighedserklæringen i 1776 og frem til 2016.  
Vi har arrangeret en særlig guided rundtur. 
 
 

15.30  
 
 
 

Busafgang fra Newseum til bureauet Precision Strategies 
Vores bus kører os til Precision Strategiges. 
(1121 14th Street, Suite 700, NW, Washington DC, 20005 USA) 
  
 

16.00 – 18.00 
 

Bureauet Precision Strategies 
Vi besøger et af USA's absolut tungeste bureauer inden for bl.a. politiske 
valgkampagner, Precision Strategies, som stod bag præsident Obamas 
2012-genvalgskampagnes banebrydende brug af sociale medier og big data 
til at opnå optimal målrettet budskabsoptimering i forhold til vælger-
segmenterne. 
 
Erin Lindsay – der før hun kom til Precision Strategies, var vicedirektør i tre 
år i Det Hvide Hus’ afdeling for digital strategi og sociale medier – vil give et 
oplæg om hvordan de nyeste metoder inden for SoMe bruges i 
præsidentvalget, herunder hvor enorm, for ikke at sige afgørende, 
betydning SoMe har på udfaldet af hvem, der skal overtage Det Ovale 
Kontor.     
 

http://www.realclearpolitics.com/
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18.00 
 
 

Busafgang fra Precision Strategies til hotellet 

18.30 
 
 

Ankomst tilbage til hotellet 
Efter ankomst til hotellet har man tid på egen hånd, men Christian og 
Anders arrangerer middag, hvor de, der har lyst, er meget velkomne til at 
deltage.  
 
 

Lørdag 5. november 2016 
 
 

 

Fra 7.00 
 

Morgenmad på hotellet 
 
 

Kl. 8.00 
 

Busafgang fra hotellet til Virginia 
Vi mødes foran hotellets indgang, hvorfra der er afgang med vores bus kl. 
8.00 til Virginia. 
 
 

Hele dagen 
 
 

Rundtur i svingstaten Virginia 
 

 Valgmøde – Demokraterne  
Den demokratiske vicepræsidentkandidat, Tim Kaine, er fra 
Virginia, og skal være med til at sikre partiet sejren i den vigtige 
svingstat. Vi tager til valg-rally med Kaines partifæller.  

 
 

 Frokost – Richmond 
Byen, hvor Kaine var borgmester, inden han blev først guvernør og 
sidenhen senator. En by fyldt med historie og traditioner – og 
masser af politik. 
 
 

 Virginia Tech – spørgsmålet om våben er igen blevet et centralt 
tema i 2016-valgkampen. Et af de steder, der oftest nævnes i den 
debat, er Virginia Tech, hvor 32 mistede livet i en massakre. Men 
selv om det er flere år siden nu, er lovgivningen fortsat ikke 
strammet, og der er ikke noget der tyder på, at det ændrer sig. 
 
 

 Republikansk valg-rally – Virginia er en af de svingstater, 
Republikanerne gerne skal vinde, hvis de skal gøre sig forhåbning 
om at overtage Det Hvide Hus. Vi tager med til rally for at se, 
hvordan the GOP (republikanerne kalder sig The Grand Old Party) 
vil sikre sejren i Virginia.  
 

 

Ca. 18.00 
 
 

Ankomst tilbage til hotellet 
Efter ankomst til hotellet har man tid på egen hånd, men Christian og 
Anders arrangerer middag, hvor de, der har lyst, er meget velkomne til at 
deltage. Vi besøger efterfølgende de hyggelige barer i Georgetown og 
udforsker i det hele taget Washingtons natteliv. 
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Søndag 6. november 2016 
 
 

 
 

Fra 8.00 
 

Morgenmad / brunch på hotellet 
 
 

10.00 – 14.00  
 
 
 

Uden-for-programmet-aktivitet 
For de, der har lyst, mødes vi foran hotellets indgang, hvorfra vi starter på 
en præsident-vandring (gå-ben, metro, taxa’er): 
 
Washington DC er præsidenternes by. Det er her, du finder Kennedys grav, 
Lincoln Memorial, Watergate-bygningen og selvfølgelig Det Hvide Hus. 
Dette efterår udkommer bogen 'Præsident Portrætter', som Anders Agner 
og en række af Kongressen.com’s folk står bag.  
 
Tag med på præsident-vandring rundt i Washington DC, hvor Anders Agner 
og Søren Dal Rasmussen (se Sørens personprofil under programpunktet 8. 
november kl. 9.30) vil fortælle mere om præsidenterne, magten og den nye 
bog.  
 
Vi finder et sted undervejs, hvor vi kan spise en hurtig frokost. 
 
 

13.30 
 
 

Busafgang fra hotellet til CNN 
Vi mødes foran hotellets indgang, hvorfra der er afgang med vores bus kl. 
13.30 til CNN’s Washington-redaktion  
(CNN, 820 First St. NE, Washington DC, 20002 USA). 
 
Obs! Deltagerne i præsident-vandringen mødes med resten af gruppen hos 
CNN kl. 14.00. 
 
 

14.00 
 
 

CNN, Washington-redaktionen 
Besøg hos CNN to dage før valget. Vi får en rundvisning samt et indlæg om 
hvordan CNN arbejder med at formidle nyheder fra det amerikanske 
præsidentvalg til hele verden. 
 

15.30 
 
 

Busafgang fra CNN til hotellet 

16.00 
 
 

Ankomst til hotellet 
 
 

Mandag 7. november 2016 
 
 

 

Fra 7.00 
 

Morgenmad på hotellet  
 
 

7.45 
 
 
 

Busafgang fra hotellet 
Vi mødes foran hotellets indgang, hvorfra der er afgang med vores bus kl. 
8.00 til Capitol-bygningen. 
(United States Capitol, First Street NE, Washington DC, 20515 USA). 
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8.45 – 11.00 
 
 
 

United States Capitol 
Vi får en rundvisning i Capitol-bygningen, der huser Kongressens to kamre: 
Repræsentanternes Hus med 435 medlemmer valgt forholdsmæssigt i 
USA's 50 delstater, og Senatet med 100 medlemmer med to medlemmer 
fra hver delstat. 
 
Besøget i United States Capital, er særligt interessant, idet der den 8. 
november ikke kun er præsidentvalg, men samtidig valg til 
Repræsentanternes Hus, hvor samtlige 435 mandater er på valg, og til 
Senatet, hvor 1/3 af mandaterne er på valg. 
 
Disse valg er nærmest ligeså vigtige som præsidentvalget, idet præsidenten 
er meget afhængig af at have et godt samarbejde med Repræsentanternes 
Hus og Senatet. En amerikansk præsident kan nemt blive vingeskudt, hvis 
han – eller hun – ikke har de to kamre med sig. 
 
 

11.00 – 12.00  
 

Frokost i Visitor Centrets Restaurant i Capitol-bygningen 
 
 

12.15 
 

Busafgang fra Capitol-bygningen til Brookings 
Vi kører til tænketanken The Brookings Institution. 
(Brookings, 1775 Massachusetts Ave. NW, Washington DC, 20036 USA). 
 
 

12.45 – 14.15 
 
 

Tænketank, Brookings Institution 
Vi besøger den berømte tænketank, hvor vi blandt andet hører om USA's 
demografiske udvikling, og hvad det betyder for fremtidens amerikanske 
valg og de forskellige etniske gruppers indflydelse. 
 
 

14.15 
 
 
 

Busafgang fra Brookings til IFF 
Vi kører til tænketanken Institute of International Finance (IFF). 
(IFF, 1333 H Street #800E NW, Washington DC, 20005 USA). 
 
 

14.45 – 16.15 
 
 
 

Institute of International Finance (IFF) 
Vi besøger en af USA's vigtigste økonomiske tænketanke. Her analyseres 
udviklingen i både amerikansk og international økonomi dagligt.  
 
En af cheferne i spidsen for IIF er dansk og hedder Ulrik Bie. Han vil med et 
oplæg give os indblik i amerikansk økonomis tilstand, og komme med sin 
analyse af, hvordan resultatet af præsidentvalget vil påvirke markederne 
og den globale økonomi generelt.  
 
 

16.15 
 

Busafgang fra IFF til hotellet 
 
 

16.45 
 

Ankomst til hotellet og egen tid til kl. 17.30 
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17.30 
 
 

Busafgang fra hotellet til Danmarks ambassadør-residens i Washington 
Vi mødes foran hotellets indgang, hvorfra der er afgang med vores bus kl. 
17.30 til den danske USA-ambassadørs residens i Washington DC.  
(3200 Whitehaven Street NW, Washington DC, 20008 USA). 
 
 

18.30 – 22.00 
 
 
 
 

Middag hjemme hos den danske USA-ambassadør  
Ambassadør Lars Gert Lose er vært for en privat middag for vores gruppe. 
Under middagen vil ambassadøren give et oplæg om bl.a. de dansk-
amerikanske statsrelationer, om at drive dansk virksomhed i USA og om 
frihandelsaftaler – og ikke mindst om valget. 
 
  

22.00 
 
 

Busafgang fra ambassadør-residensen til hotellet 
Vi hentes af vores bus kl. 22.00 og kører til hotellet, hvor vi ankommer ved 
22.30-tiden. 
 
 

Tirsdag 8. november 2016  
Valgdagen 
 

 

Fra 7.00 Morgenmad på hotellet 
 
 

9.30 – 11.30 
 
 

Valg-kick-off 
Som optakt til valgdagen, og vores tur rundt til valgsteder, mødes vi i 
hotellets konferencelokale, hvor vi får et oplæg af Søren Dal Rasmussen, 
der er uddannet journalist fra Syddansk Universitet, og MA i ‘Elections and 
Campaign Management’ fra Fordham University i New York.  
 
Søren har tidligere arbejdet for forskellige amerikanske valgkampagner i 
blandt andet Florida, og er i dag bosiddende i Washington DC, hvorfra han 
skriver om valgkampsteknik og vælgeradfærd for Kongressen.com 
 
Søren vil i sit indlæg fokusere på Florida, der er en af de afgørende stater 
ved dette præsidentvalg, og kan fra sit arbejde med Florida-kampagner 
give os et unikt indblik i de mange mekanismer, der er med til at bestemme 
valgudfaldet i The Sunshine State, og dermed også selve præsidentvalget.  
 
Vi vil også komme ind på, hvilke nyheder, signaler og udtalelser, I skal 
lægge særligt mærke til, når I – i dagens løb via jeres smartphones og 
tablets – modtager nyheder om exit polls m.v. 
 
 

12.00 
 

Busafgang fra hotellet til valgsteder 
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12.00 – 16.00 
 
 
 

Valgsteder 
Vi besøger et par valgsteder, for at opleve stemningen når amerikanske 
vælgere går til valgurnerne. 
 
I bussen vil Anders fortælle om det til tider komplicerede amerikanske 
valgsystem med valgmænd, og hvor placeringen af de respektive 
valgkredse har stor betydning.   
 
Vi spiser frokost undervejs. 
 
 

16.30 
 

Ankomst til hotellet og egen tid til kl. 18.00 
 
 

18.00 
 
 
 

Afgang fra hotellet 
Vi mødes klar til valgfest foran hotellets indgang, hvorfra vi går 200 meter 
ned ad gaden til Restaurant The Palm. 
(The Palm, 1225 19th Street NW, Washington DC, 20036 USA). 
 
 

18.30 – 21.00 
 
 
 

Middag på Restaurant The Palm 
Vi spiser valgaftensmiddag mens vi drøfter de seneste exit polls og ”rygter 
fra medierne”, som Anders, Christian og Søren viderebringer løbende 
under middagen. 
 
  

21.00 
 

Busafgang fra The Palm til valgaften/valgfest 
 
 

21.30 – sent… 
 
 

Valgaften 
Vi er med til valgaften hos demokraterne. Det bliver ikke kedeligt… 
 
 

Onsdag 9. november 2016 
 
 

 

Fra 7.00 Morgenmad på hotellet 
 
 

9.30 – 11.00 
 
 

Drøftelse af valgresultatet 
I hotellets konferencelokale drøfter vi valgets resultat, og Anders og 
Christian vil tillige komme ind på de vigtigste hoved- og delresultater i 
kongresvalget, der har stor indflydelse på den nyvalgte præsidents 
muligheder for at få sin politik gennemført. 
 
 

11.00 – 12.00 
 
 

Check-ud 
Værelset skal forlades og eventuelt minibar-forbrug m.v. afregnes direkte 
med hotellet. 
 
 

12.00 – 13.00 
 
 

Farvel-frokost 
Vi spiser farvelfrokost på hotellet, og runder af ved Christian og Anders. 
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Eventuelle programændringer 

 

Erfaringsmæssigt tager vi forbehold for ændringer i programmet, da vores tur finder sted midt i epicentret 

– både tidsmæssigt og geografisk – for det amerikanske valg. Der kan ganske enkelt opstå begivenheder, 

som betyder, at vi må bytte lidt om på programpunkter, eller foretage andre ændringer. Vi kan også 

pludselig midt under turen få mulighed for at deltage i en helt særlig begivenhed – fx et valgmøde med 

nogle af hovedpersonerne i valget.  

 

 

Dresscode 

 

Amerikanerne kan være svære at greje dresscode-mæssigt. Generelt er de mere formelt påklædt i 

forretningssammenhænge, mens de ved mere uformelle sammenhænge – som fx museumsbesøg – kan 

være meget causal påklædt. 

Ved middagen hos ambassadøren anbefaler vi business casual, og til valgaftenen lidt festlig påklædning.   

Men alt i alt, anbefaler vi en dresscode, som du selv føler dig tilpas i. Bemærk i den forbindelse, at vi nogen 

gange bruger benene som transportmiddel  

 

 

Hotline 24h under turen 

 

Christian Ingemann, mobiltelefon +45 4079 0656 

Anders Agner, mobiltelefon +45 2521 3575 

  

 


