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24. Presse-akkreditering 
 
For at få en mere ens behandling / aftale med pressen i Dansk Rally, har rallyudvalget opsat nogle 
få retningslinjer der skal følges af arrangørerne i alle arrangementer. 

 
1. Presse/media personer (herefter kaldet: PR ) som er blevet akkrediteret til et arrangement, skal 

senest 14 dage før løbsdato have adgang til skitser for alle SS. Det kan foregå ved at arrangør 
sender skitser til alle akkrediterede, eller lægger dem på website til download, evt. password 
beskyttet. 
PR returnerer skitserne med angivelse af hvor de ønsker at stå og fotografere. 
Kan sikkerhedschef godkende det anførte, bekræftes dette til PR. 
Kan det ansøgte ikke godkendes, tages kontakt til PR og ny placering aftales i fællesskab. 
Det er vigtigt at der fremstilles kort over SS med PR-placeringer og med sikkerhedschefens 
godkendelse påført. 
PR skal have dette kort med på løbsdag. 
Kort udleveres til prøvechefer på prøvechefmødet, som sørger for at official på denne post er 
informeret. 
Ønsker PR ikke at gøre brug af denne mulighed, ankommer man til arrangement som normalt. 

 
2. Presse-akkreditering: 

Alle PR skal akkrediteres. PR skal fremsende en akkrediterings ansøgning til arrangør. Denne 
ansøgningsblanket skal være den samme i alle arrangementer (blanket ligger under 
”Rallydokumenter” på www.dasu.dk) 
PR skal have udleveret en pressevest med nummer – dette nummer noteres på 
akkrediteringsblanketten. 
Hobbyfotografer kan ikke opnå akkreditering. 

 
 
Afhold gerne et pressemøde med PR, især for dem som akkrediterer sig sent, så der ikke er lavet aftaler. 

 
 
Det er vigtigt at bevare en god omgangstone ude på SS. 
Official skal IKKE indgå i diskussion med en PR. 
Opstår der tvivl mellem en official og PR om hvor man må stå, skal prøvechef kontaktes, evt. 
sikkerhedschef. 

Bemærk: 
 
Nedenstående presse-akkrediteringsblanket skal anvendes til alle arrangementer så 
akkrediteringen ensartes. Blanketten findes under “Rallydokumenter  for løbslederen.” 
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