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24. Presseakkreditering
Til fotografer og andre med presseakkreditering udstedes officielle presseveste, som giver
dem tilladelse til at bevæge sig uden for de områder, der er afsat til publikum.
I arrangementer hvor løbsledelsen har besluttet ikke at give pressen beføjelse til at
bevæge sig frit, skal pressefolk opholde sig samme steder som publikum eller som
udstukket af løbslederen.
Bærere af presseveste skal bære vesten, sådan som den er tiltænkt (som vest) og sikre,
at den er klart synlig på alle tidspunkter og ikke dækket af andre beklædningsgenstande.
Denne særlige ordning er naturligvis for at sætte dem i stand til at opnå gode actionbilleder, men på intet tidspunkt må fotograferne placere sig selv i en position, som er til
fare for dem selv eller deltagerne.
Hvis prøvechef eller andre officials mener, at fotografen er i et farligt område, skal
prøvechefen eller officials bede fotografen om at flytte til et mere sikkert sted. I visse
tilfælde kan det være formålstjenligt at udgive en særlig plan, der viser detaljerede
ordninger for medierne.

Presseakkreditering
Presse-/mediapersoner (herefter benævnt PR) kan akkrediteres for hele året via RU.
Den akkrediterede vil fra RU modtage kvittering og mediavest med nummer på.
Dette vil lette arbejdet for PR, der ikke skal afhente mediavest og betale depositum hos
arrangør, ligesom arrangør ikke skal udlevere veste og håndtere depositum.
PR skal blot sende en mail til arrangør med oplysning om navn og medianummer.
Af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå tvister på løbsdag anbefales det at
arrangør og PR tager kontakt før arrangement og aftaler, hvor PR kan stå sikkert.
En arrangør kan til enhver tid nægte adgang for en akkrediteret PR.
Afslag skal begrundes og sendes til PR samt RU inden arrangement afvikles.
PR der ikke er akkrediteret af RU, må henvende sig til arrangør direkte.

Procedure for presseakkreditering
En presse-/mediaperson, der ønsker at opnå akkreditering, skal ansøge via den formular,
der findes her: https://podio.com/webforms/25624825/1906211
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