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KLUB-INFO
AC Horsens
AGF
Brøndby IF
FC Helsingør
F.C. København
FC Midtjylland
FC Nordsjælland
Hobro IK
Lyngby BK
OB
Randers FC
Silkeborg IF
SønderjyskE
AaB

KÆRE JOURNALIST/FOTOGRAF
Velkommen til sæsonen 2017/18 i Alka Superliga.
Her i mediemanualen kan du finde information om gældende
retningslinjer for dækning af Alka Superliga.
Bagerst i manualen finder du en alfabetisk oversigt over de
14 klubber med navne på de medieansvarlige og grafisk oversigt
over alle stadioner.
Hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svar på i mediemanualen,
så send en mail til akkreditering@superliga.dk.
I sæsonen 2016/17 havde vi premiere på ny turneringsstruktur. Læs
mere om strukturen på www.superliga.dk
Vi ser frem til en forrygende sæson med masser af god Alka
Superliga fodbold.
Med venlig hilsen
Divisionsforeningen
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MEDIEANSVARLIG
Alle klubber i Alka Superliga har en medieansvarlig, som er til
rådighed for medierne på kampdage – både på hjemmebane
og udebane. De medieansvarlige for begge deltagende klubber
koordinerer service af alle tilstedeværende medier og har ansvaret
for følgende på kampdage:
• Kontakt til alle rettighedshavere (tv og radio)
• Koordinering af spillere, trænere og ledere til interviews i
Superflash-, Flash- og Mixed zone-områder (se næste side)
Endvidere har hjemmeholdets medieansvarlige ansvaret for:
• Levering af holdopstilling til medier (senest 55 minutter før
kampstart)
• Orientering af live-rettighedshaver samt udeholdets
medieansvarlige vedrørende specielle ceremonier på banen,
herunder specielle ønsker fra live-rettighedshavende tv-kanal
eller nye elementer i countdown.
KONTAKT TIL LIVE-RETTIGHEDSHAVER

Live-rettighedshaver er forpligtet til at maile en detaljeret
produktionsplan for kampen til begge holds medieanvarlige
senest klokken 12.00 om fredagen før en weekendkamp
(inklusiv mandagskampen) eller klokken 12.00 dagen før en
midt-uge-kamp.
Produktionsplanen skal indeholde information om de spillere,
som ønskes til interview før kampen, en liste over relevante
kontaktpersoner fra live-rettighedshaver – inklusiv mobilnumre,
samt en tidsplan for produktionen. Hvis øvrige rettighedshavere
har ønsker til interviews før kamp skal disse også sendes til den
medieansvarlige i tilsvarende god tid.
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AKKREDITERINGSSYSTEM FOR ALKA
SUPERLIGA (2017/2018)
Alka Superliga opererer med følgende akkrediteringszoner:
SF

Superflash zone

F

Flash zone

MZ

Mixed zone

P

Pitch access

W

Pressetribunen/arbejdsområde medier + still-fotografer.
Pressefri områder

Procedure for bestilling af login og password til oprettelse i
akkrediterings databasen finder du på www.superliga.dk/presse.
Oprettelse i akkrediterings databasen er kun for journalister/
fotografer, der dækker Alka Superliga for et godkendt medie.
Freelancere, der søger om akkreditering, skal skrive hvilket medie,
de skal dække den pågældende kamp for.
Systemet gælder kun for Alka Superliga-kampe og ikke for DBU
Pokalen samt europæiske kampe.
Spørgsmål angående akkreditering sendes til akkreditering@
superliga.dk
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ONLINE AKKREDITERINGSSYSTEM,
WWW.SUPERLIGA.DK
Akkrediteringssystemet på www.superliga.dk gælder for ALLE,
der skal varetage en funktion for et godkendt medie til/ifm.
kampe i Alka Superliga. Eneste undtagelse er medarbejdere/
mandskab fra det tv-medie/produktionsselskab, der skal dække
kampen for live-rettighedshaver. Disse er automatisk akkrediteret
til kampe via crewcards. Crewcards kan kun bruges til tv selskabernes egne kampe – øvrige skal der søges akkreditering til.
Alle, der ønsker adgang til presseafsnittet på stadion på kampdage, skal senest klokken 10.30 på fredage forud for den kommende
weekends spillerunde (inklusiv mandagskampen) og senest 10.30
dagen før første kamp i en midtuge-runde være akkrediteret igennem online akkrediteringen på www.superliga. dk. Vagtplanlæggere på større landsdækkende medier kan med fordel håndtere
akkrediteringen for medarbejdere, der løbende dækker Alka
Superliga kampe, men også her skal den enkelte medarbejder
have et personligt login og password for at få sit navn på akkrediteringsbilletten.
Alle akkrediteringsanmodninger til en given Alka Superliga-kamp
vil i god tid blive gennemgået. Er anmodningen godtaget, får man
direkte besked og akkrediteringsbilletten vil kunne afhentes ved
presseindgangen til stadion før kampstart. På akkrediterings- billetten vil være angivet hvilke zoner, der er adgang til (se side 3, 8,
9 og 10 for nærmere info).
BORDPLADS

Ved online akkreditering angives, om man har brug for bordplads
i presseområdet. Bordpladserne på de enkelte stadioner forbeholdes derfor de journalister, der har anmodet om reservation
via akkrediteringssystemet.
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PRESSE VESTE
Mandskab fra live-rettighedshavere, som skal kunne bevæge
sig frit ind og ud af stadion, samt personer med opgaver tæt
på banen skal bruge veste til kampe i Alka Superliga. Der er tre
forskellige slags veste:
HB GRØN
OB-CREW

TV GRØN

P

SF

F

MZ

 edarbejdere/mandskab fra live-rettighedshaver
M
(Host Broadcaster), som har tilladelse til at lave
levende billeder af kampen. HB veste udleveres inden
sæsonstart sammen med crewcards til produktionsselskaberne, som selv står for fordelingen af disse.
Samtlige medarbejdere tilknyttet live-rettighedshaver
skal bære synlige HB veste og/eller crewcards.
F

MZ W

ENG-FOTO	
ENG-fotografer/løse kameraer fra mediepartnere,

som har tilladelse til at lave levende billeder af kampen
og/ eller flash interviews efter kampen, kvitterer selv
for udlevering af nummereret TV vest ved ankomst
til stadion og afleverer den tilbage efter kampen. Da
man ikke er omfattet af crewcard-ordningen, skal der
derfor også søges om akkreditering via www.superliga.dk. Akkrediteringsbilletten og den grønne TV vest
skal bæres synligt fra ankomst, til man forlader 		
stadion.
FOTO RØD

W

STILLFOTO	
Still-fotografer kvitterer selv for udlevering af num-

mereret fotovest ved ankomst til stadion og afleverer
den tilbage efter kampen. Da man ikke er omfattet af
crewcard-ordningen, skal der derfor også søges om
akkreditering via www.superliga.dk. Akkrediteringsbilletten og den røde fotovest skal bæres synligt fra
ankomst, til man forlader stadion.
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LIVE-RETTIGHEDSHAVER (HOST BROADCASTER)
• MTG (3+, TV3 Sport 1 og TV3 Sport 2 som kampens live-rettighedshavere)
• Discovery Networks (Eurosport 2 og Canal 9 som kampens liverettighedshavere)
FØR KAMP

Live-rettighedshaver må filme omklædningsrummene ‘klar til
kamp’ i god tid, inden de to hold ankommer. Det skal ske efter
forudgående aftale med klubbernes medieansvarlige og skrives
ind i produktionsplanen.
To spillere og cheftræneren er til rådighed for kamprelaterede
korte interviews med live-rettighedshaver ved ankomst til stadion,
og før de går ind i omklædningsrummet (cirka seks kvarter til en
time før kampstart).
Cirka syv minutter før kick-off kan rettighedshaver filme de
sidste forberedelser i omklædningsrummet efter indgået aftale
med hjemmeholdets medieansvarlige og på et anvist sted.
Optagelserne varer typisk mellem 60 til 90 sekunder. I særtilfælde
er det muligt, at optagelserne finder sted hos udeholdet.
Ved indløb og umiddelbart inden kampen sættes i gang, kan
live- rettighedshaver stille hver af de to cheftrænere et til to
spørgsmål omhandlende kampen, max varighed 30 sekunder.
Live-rettighedshaver skal være stand by, så trænerne ikke skal
vente på fx reklame-breaks.
UNDER KAMP

Live-rettighedshaver har under kampen mulighed for korte
kamprelaterede interviews med en assisterende træner fra hvert
hold– en gang per halvleg. Interview er kun med lyd – ikke billede.
Det koordineres fra kamp til kamp med den medieansvarlige.
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LIVE-RETTIGHEDSHAVER (HOST BROADCASTER)
I PAUSEN

Live-rettighedshaver kan lave et interview pr. hold i Superflashområdet, når spillerne forlader banen for at gå til pause, max
varighed 30 sekunder per interview. Holdets anfører står til rådighed, men live-rettighedshaver kan anmode om en anden spiller,
der skal godkendes af klubbens medieansvarlige.
Inden kampen genoptages i 2. halvleg kan live- rettighedshaver
endvidere stille hver af de to cheftrænere et til to spørgsmål
omhandlende kampen max varighed 30 sekunder. Live-rettighedshaver skal være stand by, så spillere og trænere ikke skal vente
på fx reklame-breaks.
EFTER KAMP

Live-rettighedshaver har ret til at gå ind på banen og filme umiddelbart efter kampen er slut, og har ligeledes ret til Super- flashinterview lige efter kampen, dvs. når spillerne går fra banen, og
inden de går til omklædningsrummet.
To spillere, som udgangspunkt en fra hvert hold, udvalgt af liverettighedshaveren og aftalt med de to klubbers medieansvarlige,
skal være til rådighed for kamprelaterede Superflash-interviews
på max 90 sekunder pr. interview. Superflash-interviews laves
umiddelbart efter kampen er slut, dvs. så snart det er muligt efter
sidste dommerfløjt.
Efter kampen kan live-rettighedshaver optage jubelscener hos
det vindende hold. Det forudsætter dog, at den medieansvarlige
allerede inden kampstart er blevet spurgt og har givet grønt lys.
Optagelserne må ikke sendes live, men skal have et hold back på
fem til ti minutter.
Aftalerne tilrettes i løbet af sæsonen, hvis det er nødvendigt.
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ØVRIGE RETTIGHEDSHAVERE
(IKKE HOST BROADCASTER)
• MTG/TV3 SPORT på kampe hvor de ikke er live-rettighedshaver
• Discovery Networks på kampe hvor de ikke er liverettighedshaver
• DR SPORTEN (tv)
• DR SPORTEN (radio)
Rettighedshavere, der ikke har live-kampen, har ret til interviews
før kamp samtidig med live-rettighedshaver (cirka seks kvarter til
en time før kampstart). De skal også melde ønsker til spillere ind
til den medieansvarlige på fredage inden kl. 12.
TV-stationer, som ikke er live-rettighedshaver, vil blive serviceret i
Flash zonen, som befinder sig i et særskilt område mellem Superflash-området og omklædningsrummet.
Mindst to spillere fra hvert hold skal være til rådighed for
medierne i Flash-området indenfor ti minutter efter kampens
afslutning. Alle medier som serviceres i Flash zonen skal
benytte klubbernes pressevægge til interviews. Der er
særskilte pressevægge for ude- og hjemmehold. Klubbernes
medieansvarlige fordeler suverænt interviews med cheftræneren
efter kampen til de zoner, hvor det tidsmæssigt og i forhold til
deadlines for bestemte medier er vigtigst at levere interviews.
DR SPORTEN og DR Radiosporten kan som rettighedshavere
bevilges ét Superflash interview umiddelbart efter kampen er
slut, hvis dette er påkrævet for at nå en hård deadline, eller hvis
interviewet bringes live. Hvis ikke skal disse medier serviceres i
Flash zonen.
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ØVRIGE AKKREDITEREDE MEDIER
•
•
•
•
•
•
•

Regionale tv-stationer
TV2 SPORTEN
TV2 NEWS
Dagblade, magasiner mv.
Lokalradio
International presse
Klubbernes egne journalister

Regionale tv-stationer og TV2 SPORTEN (tv) samt TV2 NEWS
har mulighed for at lave interview i Flash zonen, dog først efter
at rettighedshavere har lavet deres interview. Her gælder samme
regler om at benytte klubbernes pressevægge.
Øvrige medier vil blive serviceret i Mixed zone, som er placeret i et
område mellem omklædningsrum og spillerudgang. Her vil
klubbernes medieansvarlige bestræbe sig på at få spillere, trænere
og ledere så hurtigt som muligt efter kampen med respekt for de
deadlines, som er gældende for især landsdækkende dagblade.
WEB-TV

Internetmedier som ønsker at filme interviews i klubbernes
Mixed zone, skal være indehaver af en web-tv licens fra
Divisionsforeningen. Venligst kontakt Divisionsforeningen
for detaljer. Dokumentation skal vises på kampdagen mod
forlangende.
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STILL FOTOGRAFER
•
•
•
•

Fotografer fra dagblade, magasiner mv.
Fotografer fra bureauer, som servicerer godkendte medier
Freelance fotografer, som servicerer godkendte medier
Klubbens egne fotografer

Alle akkrediterede fotografer skal bære rød fotovest, når de
befinder sig i baneområdet. Fotovest skal sammen med akkrediteringsbilletten bæres synligt fra ankomst, til man forlader stadion.
Still-fotografer kvitterer selv for udlevering af nummereret fotovest
ved ankomst til stadion og afleverer den tilbage efter kampen.
Fotografer har på intet tidspunkt adgang til banen.
Still-fotografer har udelukkende tilladelse til at tage still-billeder på
stadion. Ønsker man at tage video, skal man kontakte Divisionsforeningen eller den medieansvarlige.

STATISTIK / DATA
Akkrediterede journalister og fotografer må ikke optage, transmittere, udnytte eller på nogen måde tilgængeliggøre statistikker og
kamprelateret data. Undtaget herfra er statistik og data, der er en
del af redaktionel nyhedsrapportering.
De akkrediterede journalister og fotografer har således ikke ret til
på nogen måde at transmittere eller tilgængeliggøre statistik eller
kamprelateret data til brug for nogen betting/væddemåls relateret
aktivitet (fx liveodds) eller en live score service.
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Øst-tribune

Information

Indgang

Syd-tribune/pressepladser
Trappeopgang

SF

Superflash zone

W

Pressetribunen/medier + foto

F

Fotografzone

F

Flash zone

12

Presse-parkering

Insero-tribune/forum Horsens lounge

Nord-tribune

MZ Mixed zone

Pressefri zone

AC HORSENS
ADRESSE
Casa Arena Horsens
Langmarksvej 59
8700 Horsens

MEDIEANSVARLIGE

FACILITETER

Superflash zone
På banen ud for spillerboksene.
Pressevæg skal benyttes
Flash zone
På banen ud for spillerboksene.
Pressevæg skal benyttes
Mixed zone
I foyeren ved indgang 5, hvor der også
er presseindgang
Presserum
På Insero tribunen

Frank Hove
+45 2112 5248
fh@achorsens.dk

Internet
Der er trådløs adgang fra såvel presse
pladser som presserum og fotografrum
Fotorum
På Insero tribunen
Presseindgang
Indgang 5 (døren er ud mod Forum
Horsens’ parkeringsplads)

Kristian Nielsen
+45 4050 7661
kn@achorsens.dk

Presseparkering
Er markeret bag tribunen mod øst
(mellem stadion og træningsbanerne)
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Spillerboks (H)

Spillerboks (U)
Løbebane

Løbebane
A-tribune

A-tribune

Omklædning (H)

Omklædning (U)

SF

Superflash zone

W

Pressetribunen/medier + foto

F

Fotografzone

F

Flash zone
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MZ Mixed zone

Pressefri zone

AGF
ADRESSE
Ceres Park
Stadion Allé 70
8000 Aarhus C

MEDIEANSVARLIGE

FACILITETER

Superflash zone
På løbebanen foran A-tribunen
Flash zone
På løbebanen foran A-tribunen.
Pressevæg skal benyttes
Mixed zone
På løbebanen lige ved spillertunnellen
– (se afmærkning)

Søren Højlund Carlsen
+45 4114 1152
shc@agf-as.dk

Presserum
På 1. sal i Team Danmark-bygningen.
Åbner 90 min. før kick off og lukker senest
2 timer efter kampslut. Her udleveres
holdopstillinger
Internet
Trådløst internet i presserum og på presse
pladser. Koder er slået op i presserum. I
presselokalet desuden fastnet-forbindelse
Fotorum
Samme som presserum

Bo Jensen
+45 2870 6548
bj@agf-as.dk

Presseindgang
B1-B2
Presseparkering
P-pladser tæt ved presseindgangen.
Indkørsel via Stadion Allé/Havreballe
Skovvej. Vis pressekort til P-vagterne
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SF

Superflash zone

W

Pressetribunen/medier + fotorum

16

F

Pressefri zone

PRESSE-PARKERING

MZ Mixed zone

ØST-TRIBUNE

FLASH ZONE

SUPERFLASH ZONE

KAPACITET: 10.400 TILSKUERE
HERAF 7.500 SIDDEPLADSER

INSERO TRIBUNE
FORUM HORSENS LOUNGE

Presserum/
fotorum

Nord-tribune

Syd-tribune/pressepladser

NORD-TRIBUNE

Flash zone

BRØNDBY IF
ADRESSE
Brøndby Stadion 30
2605 Brøndby

MEDIEANSVARLIGE

FACILITETER

Superflash zone
Ved sidelinje ud for spillertunnel
Flash zone
Rettighedshaver: Spillertunnel mellem
de to omklædningsrum. TV-væg skal
benyttes. Øvrige TV-medier. Flash zone
i foyer til højre for spillertunnel foran TVvæggene
Mixed zone
I afgrænset område i foyer

Christian Schultz
+45 3141 4185
cjs@brondby.com

Presserum
I sydenden af Vilfort Lounge via presseindgangen (tårn 2). Pressepladser forefindes
på øverste tribuneafsnit samme sted. Inden
kampen serveres buffet i presserummet
Internet
Trådløst, kodefrit stadion-WIFI
(“_Brondby- Stadion”) findes i alle
pressezoner
Fotorum
I presserummet
Presseindgang
Via tårn 2 (se skiltet)
Presseparkering
På parkeringsplads foran hovedindgang.
Fremvis pressekort
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Strandvejstribunen
Spillerboks (H)

Spillerboks (U)

Spiller sluse
Hovedtribunen
Tribune

TV-Studie

SF

I

Superflash zone
Fotorum

W

F

Flash zone

Pressetribunen
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MZ Mixed zone

Pressefri zone

FC HELSINGØR
ADRESSE
FC Helsingør
H P Christensens Vej 1
3000 Helsingør

MEDIEANSVARLIGE

FACILITETER

Superflash zone
Mellem de to spillerbokse.
Flash zone
Mellem de to tribuner, op mod pressevæg
(klæde).
Mixed zone
Ved lågen til banen lige inde til højre, når
man kommer ind på banen. Foran banden.
Presserum
På tribunen øverst, midtfor.

Jesper Teslak-Larsen
+45 5383 0271
jtl@fchelsingor.dk

Internet
Adgang til trådløst internet.
Fotorum
Fotoredigering i rum bag
Strandvejstribunen.
Presseindgang
Ingen særskilt presseindgang. Benyt
indgang 1 eller 2.

Rune Milling
+45 4290 9599
rm@fchelsingor.dk

Presseparkering
Endnu ikke fastlagt. Kontakt
presseansvarlig Jesper Teslak Larsen.
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A-tribune

SF

Superflash zone

MZ Mixed zone

W

F

Flash zone

I

Pressetribunen/medier

20

Fotorum

F.C. KØBENHAVN
ADRESSE
Telia Parken
P.H. Lings Allé 2
2100 København Ø

MEDIEANSVARLIGE

FACILITETER

Superflash zone
På hjørnet af A og D-tribunen
Flash zone
I rum ved siden af trappenedgang til
omklædningsrum
Mixed zone
Lige ved siden af spillertunnelen
Presserum
1. niveau på hjørnet af A og D-tribunen

Jes Mortensen
+45 2390 8010
jmo@fck.dk

Internet
Trådløst netværk på pressetribunen
og i presserummet. Login information
i presserummet
Fotorum
På grundniveau på D-tribunen
(indgang A12)
Presseindgang
Ved indgang A12
(åben 1 1/2 time før kampen)

Christian Boier
+45 2927 6162
cbo@fck.dk

Presseparkering
Følger med akkreditering.
NB: Begrænset antal pladser fordeles
efter først-til-mølle-princip
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Spillerboks (H)

Spillerboks (U)

Tribune

Tribune

Hjemmeholdets omkl.

Udeholdets omkl.
Foyer
ud

SF

Superflash zone

MZ Mixed zone

I

W

F

Flash zone

Pressetribunen/medier + fotorum

Presseindgang til mixed zone
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FC MIDTJYLLAND
ADRESSE
MCH Arena
Kaj Zartows Vej 5
7400 Herning

Superflash zone
Spillertunnel ud mod banen

MEDIEANSVARLIG

Flash zone
Spillertunnel ud mod banen

FACILITETER

Mixed zone
Foyer mellem omklædningsrum og udgang
Presserum
I nordlige ende af hovedbygning

Jakob Nørgaard
+45 2560 0098
jno@fcm.dk

Internet
Der er trådløs internet på stadion
og i presserum
Fotorum
Samme som presserum
Presseindgang
Umiddelbart nord for hovedbygning
(Skilte ‘Presse P’)
Presseparkering
Indkørsel fra Kaj Zartowvej
– skilte
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Stemningstribune
Spillerboks (H)

Spillerboks (U)

Tribune

Tribune

Omklædning (U)

Omklædning (H)
Ud

SF

Superflash zone

W

Pressetribunen/medier + fotorum

F

Flash zone

24

MZ Mixed zone

I

Presseindgang

FC NORDSJÆLLAND
ADRESSE
Right to Dream Park
Idrætsvænget 2
3520 Farum

MEDIEANSVARLIG

FACILITETER

Superflash zone
Ved siden af banen mellem de to spillerbokse
Flash zone
Umiddelbart inden Mixed Zone efter
nedgang fra banen. Interview skal ske foran
pressevæg. Adskillelse fra Mixed Zone med
glasdøre
Mixed zone
Mixed Zone har indgang fra banen og
ligger mellem de to omklædningsrum.
Har pressevæg

Kristoffer Skadhauge
+45 2262 5855
ksk@fcn.dk

Presserum
Pressefaciliteter via porten ved indgang 4
Internet
Gratis trådløst netværk. Kode fås af
presseansvarlig på dagen. ISDN og ADSL
linier til rådighed på pressetribunen
Fotorum
Overfor presserum ved Indgang 4
Presseindgang
C-tribunen via Indgang 4. Åbner 90 min.
før kampstart. Akkreditering afhentes i
billethuset ved Indgang 4.
Presseparkering
Mellem C- og D-tribunen.
Skilte: “Presse- og spillerparkering”
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TV studie

Jutlander Bank Tribune

Spillerboks (H)

Spillerboks (U)

Omklædning (H)

Omklædning (U)
Trappe
Spar Nord Tribune

Presseindgang

SF

SF Superflash
F Flash zone
Superflash zone
zone

W

Pressetribunen/medier
+ fotorum
Pressefri
zone
PressetribunenW Pressetribunen
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MZ
F Mixed
Flash zone
zone

MZ Mix

Pressefri zone

HOBRO IK
ADRESSE
DS Arena
Amerikave 9
9500 Hobro

Superflash zone
Ved spillertunnel ud mod banen.

MEDIEANSVARLIG

Flash zone
Ved spillertunnel ud mod banen.

FACILITETER

Mixed zone
Ved spillertunnel ud mod banen.
Presserum
Findes umiddelbart inden for
presseindgangen i den nordlige del af Spar
Nord Tribunen.
Daniel Lindemann
Jakobsen
+45 2383 0588
dlj@hikfodbold.dk

Internet
Trådløst internet på både pressepladser
og i presserum. Desuden fastnet i
presserummet.
Fotorum
Samme som presserum
Presseindgang
Indgang ved hovedporten til DS Arena.
Derefter findes presseindgang i den
nordlige del af Spar Nord Tribunen.
Presseparkering
Afspærret område i græsrabatten på
Amerikavej (overfor vandrerhjemmet)
umiddelbart til venstre før indgang/
indkørsel til DS Arena.
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Omklædning

Øst-tribune

Syd-tribune

Spillerboks (H)

Spillerboks (U)

Vest-tribune

SF

Superflash zone

W

Pressetribunen/medier + fotorum

F

Flash zone
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MZ Mixed zone

I

Presseindgang

LYNGBY BK
ADRESSE
Lyngby Stadion
Lundtoftevej 53
2800 Kgs. Lyngby

Superflash zone
På kanten af banen ved spillertunnellen

MEDIEANSVARLIG

Flash zone
På området ved siden af spillertunnellen

FACILITETER

Mixed zone
På området ved siden af spillertunnellen –
alternativt i spillertunnellen

Kristian Maimann
+45 2597 2424
km@lyngby-boldklub.dk

Presserum
På vesttribunen. Åbnes 60 min før kick
off – lukker senest to timer efter slutfløjt.
Her er både indendørs og udendørs
pladser. Forplejning i pausen
Internet
Gratis trådløst netværk
Fotorum
Samme som presserum
Presseindgang
Indgang 2. Herfra adgang bagom
vesttribunen. Følg skiltningen

Maya Westander
+45 3055 3783
mw@lyngby-boldklub.dk

Presseparkering
Begrænsede pladser tæt på indgangene.
Skal bestilles på forhånd ved henvendelse
på mail til en af de medieansvarlige
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Spillerboks (H)

Spillerboks (U)

Tribune

Tribune

Foyer
Ind-/udgang

SF

Superflash zone

W

Pressetribunen/medier + fotorum

F

Flash zone
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MZ Mixed zone

Pressefri zone

OB
ADRESSE
EWII Park
Højstrupvej 7B
5200 Odense V

MEDIEANSVARLIGE

FACILITETER

Superflash zone
Mellem de to udskiftningsbokse
umiddelbart udenfor banen
Flash zone
Foran pressevæg bag spillerbokse
(på vej fra banen til omklædning)
Mixed zone
Pressens arbejds- og opholdslokale

Morten Wamsler
+45 2251 9573
mw@ob.dk

Presserum
Pressens arbejds- og opholdslokale i VIPbygningen på EWII Park. Åbner 90 min.
før kick off, lukker senest 2 timer efter
kampslut. Her udleveres holdopstillinger
Internet
I presselokalet og på pressepladserne er
der adgang til trådløs internetopkobling
Fotorum
Pressens arbejds- og opholdslokale
Presseindgang
EWII Parks VIP-bygning, længst op imod
EWII Parks hovedindgang.
Akkreditering udleveres ved indgangen
Presseparkering
Begrænset antal P-pladser til TV og
fotografer udenfor hovedbygningen. Øvrige
mediefolk henvises til P-pladser i nærheden
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Spillerboks

Spillerboks

Tribune

Tribune

Omklædning (U)

Omklædning (H)

SF

Superflash zone

W

Pressetribunen

F

Flash zone

MZ Mixed zone

Pressefri zone
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RANDERS FC
ADRESSE
BioNutria Park Randers
Viborgvej 92
8920 Randers NV

Superflash zone
Ved spillertunnel ud mod banen

MEDIEANSVARLIG

Flash zone
Ved spillertunnel ud mod banen

FACILITETER

Mixed zone
I spillertunnellen mellem de to
omklædningsrum
Internet
Der er trådløst internet reserveret pressen
Kristian Fredslund
Andersen
+45 2857 4694
ka@randersfc.dk

Presserum
Ved spillertunnel under Verdo Tribunen
Fotorum
Ved spillertunnel under Verdo Tribunen
Presseindgang
Til højre for Indgang A
Presseparkering
Få pladser på parkeringspladsen
på Viborgvej
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Omkl. (U)

Omkl. (H)

Kælderetage

Hovedbygning
Presseindgang

SF

Superflash zone

W

Pressetribunen/arbejdsrum presse

F

Flash zone
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MZ Mixed zone

Pressefri zone

SILKEBORG IF
ADRESSE
JYSK Park
Ansvej 104
8600 Silkeborg

MEDIEANSVARLIGE

FACILITETER

Superflash zone
Ovenfor trappen til spillertunnellen mellem
banen og nedgangen.
Flash zone
Den yderste del af spillertunnellen mellem
trappen og dørene til omklædningsgangen.
Mixed zone
Vindfanget i gangen til omklædnings- rummene.
Presserum
Jyske Bank Tribunen i højre side af foyeren.

Niels Frydenlund
+45 2126 6297
fryd@silkeborgif.com

Internet
Trådløst internet tilgængeligt på hele JYSK
park.
Fotorum
Se presserum.
Presseindgang
Døren til højre for hovedindgangen i
hovedbygningen mærket INDGANG
PRESSE.
Presseparkering
Reserverede pladser for pressen bag den
østlige endetribune.
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Pro Tech CNC Tribunen med TV Platform
Spillerboks

Spillerboks

tv-studie

tv-studie

Davidsen tribune

Davidsen tribune

Omklædning

Presserum: 1. etage i Idrætscentret

SF

Superflash zone

W

Pressetribunen/medier + fotorum

F

Flash zone

36

MZ Mixed zone

I

Presseindgang

SØNDERJYSKE
ADRESSE
Sydbank Park
Stadionvej 7
6100 Haderslev

MEDIEANSVARLIG

FACILITETER

Superflash zone
På banen foran spillertunnel eller ved dårligt
vejr i tunnelområdet lige over for spillertunnel
Flash zone
I spillertunnelen før udgangen til trapperne
op til stadion eller i tunnelområdet lige over
for spillertunnel. Krav om brug af presse væg
Mixed zone
I det store område ved trappegang ned til
spillertunnelen og omklædningsrummene –
adgang kun via Idrætscentret.

Kell Haugaard
+45 4042 0510
kh@soenderjyske.dk

Presserum
Inde i Haderslev Idrætscenter (1. sal).
Trådløst internet
Internet
Trådløst internet på pressetribunen. Også
netadgang med kabel (medbring selv kabel)
Fotorum
Se Presserum

Stig Kongsted Hansen
+45 6133 2623
kipketer@
webspeed.dk

Presseindgang
Gennem Haderslev Idrætscenter
– Erhvervsklubindgangen
Presseparkering
Ved Haderslev Katedralskole, indkørsel fra
Christiansfeldvej. Adgang mod forevisning
af pressekort
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Spillerboks (H)

Spillerboks (U)
A. Enggaard
Tribunen

Tribune
Omklædningsrum
Ud

SF

Superflash zone

W

Pressetribunen/medier + fotorum

F

Flash zone
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MZ Mixed zone

Pressefri zone

AAB
ADRESSE
Aalborg Portland Park
Harald Jensens Vej 9
9000 Aalborg

MEDIEANSVARLIGE

FACILITETER

Superflash zone
Ved midterlinien – uden for banen – ved
spillertrappe
Flash zone
I mellemgang – mellem bane og spillertunnel
Mixed zone
I umiddelbar nærhed af flash zone-område
Presserum
I foyeren ved hovedindgangen til Aalborg
Portland Park – kun for arbejdende
journalister

Brian Andersen
+45 4091 5658
ba@aab-as.dk

Internet
På pressetribunen er der adgang til Internet – medbring selv netkabel til opkobling.
Det er endvidere trådløst internet på hele
Aalborg Portland Park. Spørg efter password ved ankomst i foyeren
Fotorum
Samme som presserum

Martin Stigaard
Skammelsen
+45 2558 0590
mas@aab-as.dk
Rasmus Estrup
+45 4072 1614

Presseindgang
Harald Jensens Vej – hovedindgangen til
Aalborg Portland Park
Presseparkering
Ved ønske om parkering kontakt Martin
Stigaard Skammelsen på mas@aab-as.dk
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