Media & press vid Nordenkampen i Uppsala söndagen den 11
februari 2018
Välkomna till landslagstävlingen i friidrott Nordenkampen i IFU Arena
söndagen den 11 februari i Uppsala! Som media- och pressansvarig vid
Nordenkampen i Uppsala vill jag med detta meddelande ge lite
information och förhållningsregler för er som ska bevaka evenemanget.
Redan på lördagen den 10 februari kl. 15.30 anordnas en pressträff på
Gränby Centrum med senaste nytt inför tävlingarna samt tillfälle att träffa
aktiva och ledare.
Söndagen den 11 februari kl. 12.00 startar huvudtävlingarna.
Ackrediterade journalister och fotografer anmäler sig vid ankomst; en
särskild lista kommer att finnas i biljettinsläppet. Ackrediterade får
presskort och fotograferna får en särskild väst för att kunna vistas på
arenan.
Vi ser gärna att ni kommer till presscentret uppe vid sekretariatet på tredje
våningen och presenterar er så att vi kan ge eventuell färsk information –
samt lite gott kaffe!
Ansökan om ackreditering göra till undertecknad, gärna i god tid
innan evenemanget för att underlätta ert och vårt arbete.
Fotograferna måste iaktta stor försiktighet och vara mycket
uppmärksamma, och förstås helt och hållet följa funktionärernas instruktioner. För de som tidigare inte
fotograferat på en friidrottstävling kan det vara bra att även tänka på att ha ”split-vision” eftersom

löpningar, kast och hopp ofta pågår samtidigt och att inte gå ut i löparbanan eller
ansatsbanorna för längd, höjd mm;
Bryter en fotograf eller journalist mot reglerna eller funktionärernas instruktioner förbehåller vi oss
förstås rätten att omedelbart avvisa vederbörande.
Alldeles vid målet för löpgrenarna finns en ”mixad zon” där samtliga deltagare efter avslutat gren
kommer passera och ni kommer kunna ges möjlighet att intervjua de tävlande. Det är bra om ni kan
låta oss få veta – i synnerhet under tävlingens gång – om det är några som ni särskilt vill intervjua.
Vid presscentret kommer alla resultat att löpande finnas tillgängliga på papper samt sedvanlig
resultatservice via www.nordenkampen.se
Väl mött!
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