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Riktlinjer för media – Träningsmatcher 
 
På onsdag den 12 augusti spelar IK Oskarshamn säsongens första träningsmatch. 
Fram till seriestart den 19 september spelas totalt 4 matcher i Be-Ge Hockey 
Center. Nedan följer riktlinjer för media kring dessa matcher. 
 
– Media tillåts närvara på IK Oskarshamns herrlags matcher under försäsongen 2020. 
 
– Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer för att minska smittspridningen av 
Covid-19 så mycket som det går. Alla har ansvar att hålla avstånd till varandra och visa hänsyn. 
 
– Den vanliga pressläktaren kommer att tillägnas statistikpersonal. Fotografer har inte tillträde till 
ytan mellan båsen utan hänvisas till fotohyllan, placerad över båsen. Vid fall där fler fotografer 
kommer finnas på plats är denna plats reserverad för den personer som endast ackrediterar sig som 
just fotograf. Kom ihåg att hålla avstånd till varandra. 
 
– Skrivande journalister blir placerade på behörigt avstånd till varandra på raderna under den under 
ordinare pressläktaren. Det är viktigt att man inte byter plats under matchens gång. 
 
– Ackreditering sker till Gustav Backlund på mail: gustav@ikoskarshamn.se. Vi kommer inte ta emot 
ackrediteringar via telefon och ackrediteringar kommer endast ske en match i taget. Detta görs för 
att vi ska ha full uppsikt över vilken tidning/radio/övrig media som befinner sig i arenan.  
 
– Ackreditering sker senast två dagar innan matchen spelas. (Ackrediterar man sig till matchen, men 
inte kommer till matchen kommer vi inte kunna ge ytterligare ackrediteringar till nästkommande 
matcher. Det är därför väldigt viktigt att man meddelar oss om man inte kommer använda sin 
ackreditering.) 
 
– Vill man intervjua spelare eller ledare efter matchen ser vi helst att detta görs via telefon. 
Kontakta Gustav Backlund på telefonnummer: 072 092 60 26 i tredje perioden för kontaktuppgifter. 
Vill man göra intervjun på plats, görs detta utanför arenan. 
(NOTERA att det kan dröja ett tag innan spelare eller ledare kan komma ut från omklädningsrummet.) 
 
– Övriga frågor hänvisas till Gustav Backlund, kommunikatör IK Oskarshamn. 


