När vi arbetar med media
Vägledning för dig som arrangör och mediaansvarig
Läs även arrangörs- och/eller SM-manualen.

Checklista
Innan tävlingen
 Har vi utsett någon till mediaansvarig som är väl
medveten om Svemos riktlinjer gällande media?
 Vem/vilka funktionärer ska arbeta i mediacentret?
 Vem kommer bemanna lokalen för media?
 Har vi tillräckligt med mediavästar och vem ansvarar
för dessa?
 Har vi den centrala listan från Svemo på ackrediterad
media med årligt pass?
 Har vi informerat via hemsida och sociala medier att
media ska kontakta oss i god tid om de avser att
besöka vår tävling?
 Har vi blanketten ”Ansökan för specifik tävling”
utskriven ifall oanmäld media anländer?
 Har vi möjlighet att skriva ut och sätta upp
resultatlistor under tävlingens gång?

Lokal/rum för media
 Avsätt ett rum i anslutning till banan där media
kan arbeta i lugn och ro. Om möjligt undvik
gärna lokaler där ljudnivån kan bli hög.
 I rummet ska det finnas skrivbord, stolar,
eluttag, resultatlistor och möjlighet att ansluta
till nätverk.
 Var kan media lämna sin utrustning utan att
riskera att något kan bli stulet.
 Förse gärna lokalen med lättare förtäring och
dryck.
 Om möjligt ge matkupong/check till media som
ger dem företräde i kioskkön/funktionärsmatsal.

Checklista
Efter tävlingen
 Kontrollerat att lokal/rummet för media är tömt på
mediautrustning eller andra kvarglömda saker.
 Om media inte har respekterat Svemos riktlinjer, följt era
anvisningar eller av annan anledning uppträtt olämpligt är det av
största vikt att Svemo centralt blir informerad om detta.
 Informera Svemo centralt om det finns något i rutinen som kan bli
bättre.

När ni får en ansökan till specifik
tävling, tänk på följande
Denna ansökan lämnas in.
uppfyller inte kraven vi ställer
Vad kan vi dra för slutsatser? Personen
och blir därmed inte godkänd. Hänvisa personen till
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entrébiljett och publikplats.

1. Personen har ingen uppdragsgivare
2. Personen kan inte intyga med något av följande
3. Personen är inte över 18 år
4. Personen är under 18 år, har ingen uppdragsgivare, hur kan vi
då veta att han/hon är rätt försäkrad?
5. Personen har ingen källa där bilderna/texterna kommer
samlas
6. Personen har angett att han/hon inte har en uppdragsgivare
men han/hon har ändå bockat i tidning. Varför då?
7. Personen bygger en hemsida, kan vi lita på det?
8. Personen har bockat i sociala medier, det räcker inte om
personen inte har en uppdragsgivare eller hemsida.
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När ni får en ansökan till specifik
tävling, tänk på följande
En ny ansökan lämnas in.
uppfyller kraven vi ställer
Vad kan vi dra för slutsatser? Personen
och blir därmed godkänd. Tänk på att underskrift
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krävs för att ansökan ska bli godkänd.

1. Personen har en uppdragsgivare, kan behöva kontrolleras.
2. Personen kan intyga med giltigt pressleg.
3. Personen är över 18 år.
4. Personen intygar att han/hon har rätt försäkring. Då får vi utgå
från att detta stämmer.
5. Personen har en källa där bilderna/texterna kommer samlas
6. Personen har angett att han/hon har en uppdragsgivare och har
intygat med ovanstående. Då kan vi utgå från att detta stämmer.
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7. Personen har bockat i sociala medier, det är ok som
komplement till den angivna uppdragsgivaren.
8. Detta är signerat.
Anders Andersson

Anders Andersson
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Information
Läs mer på www.svemo.se/media
Kontakt:
Anna Arnér kommunikationsansvarig 011-231097
anna.arner@svemo.se
Alternativt:
011-231080 kansli@svemo.se

