SM i Orientering Göteborg 18-20 september 2020
Information till ackrediterade mediarepresentanter
Medias representanter hälsas varmt välkomna till höstens SM-tävlingar. På grund av aktuella
coronarestriktioner samt av hänsyn tagen till aktuell tv-produktion kommer dock fotografers
och reportrars rörelsefrihet att vara mer begränsad än vad som vanligen är fallet på nationella
tävlingar. All media som ska jobba på SM-tävlingarna måste söka ackreditering. Det görs genom
ett mejl till jonas.rothen@toleredutby.se
Inga särskilda arbetsplatser kommer att erbjudas media, ej heller wifi. När medias
representanter har inhämtat önskat material lämnas tävlingsområdet. Mediavästar delas ut på
arenorna när journalister/fotografer anmäler sig. Samma västar lämnas innan
hemfärd tillbaka till medieansvarig så att arrangörerna vet vilka som är kvar i området.
Vid målområdet kommer det att finnas en eller flera tydligt markerade zoner där
fotografer/journalister kan arbeta. I övriga delar av målområdet får enbart SVT:s team röra sig.
När löparna har gått i mål kommer de först att passera en zon där SVT kan göra sina intervjuer
för direktsändning. Först därefter, och när löparna kommit en bit bort från målområdet, kan
övrig media intervjua löparna. En intervjuzon kommer att märkas ut på målområdet för
medeldistansen då detta område är ganska kompakt.
Vid anmälan till medieansvarige kommer det på respektive tävlingsdag även att informeras om
en särskild fotokontroll i närheten av arenan där fotografer kan ta bilder på löparna i skogsmiljö.
Vid de kontroller ute på banan där SVT:s team filmar får ingen övrig media uppehålla sig.
Särskild info gällande kvalet fredag 18/9
Medias representanter parkerar på Rödjans väg, Nödinge som ligger vid målområdet. Väl där
kontaktas Karin Kullman, tävlingsledare på telefon 076-1075801 för vidare instruktioner. Hon bockar
av ackrediterade journalister samt ger instruktioner om var media får vistas och var det är lämpligt
att fotografera. Journalister/fotografer tilldelas även en mediaväst som återlämnas direkt efter
tävlingen.
Särskild info gällande medelfinalen lördag 19/9
Media parkerar på samma parkeringsplats som deltagare och ledare 200 m norr om Säve Kyrka
(se PM). I anslutning till parkeringen finns ett sekretariat där man hämtar sin
mediaackreditering. Alternativt kontaktas medieansvarige Jonas Rothén via mobiltelefon 0725686828. Reportrar/fotografer bockas av och får information om aktuella förhållningsregler.
Särskild info gällande långfinalen söndag 20/9
Media passerar Arena Bottenstugan och kör ytterligare ca 900 m innan man svänger vänster, där
fortsätter man ca 500 m till mediaparkering. Se beskrivning på karta nedan. Där bockas man av
erhåller en mediaväst och får vidare information om restriktioner, fotokontroller och
intervjuzon. OBS! Mycket begränsad mobiltäckning i hela tävlingsområdet, därför finns inget
telefonnummer för kontakt. Vid frågor – ta med fördel kontakt med medieansvarige Jonas
Rothén dagen innan, telefon 0725-686828.

P

Trafiken in till tävlingsområdet är enkelriktad, se röda pilar, media svänger enlig blå pil och
parkerar på anvisad plats.
SOFT och arrangören ser fram emot ett gott samarbete med media på plats och hoppas på
förståelse för de speciella förutsättningarna.

