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Riktlinjer för media vid golftävlingar
Stöd för tävlingsarrangörer (klubbar, distrikt och förbund) vid planering
inför, under och efter tävling under coronapandemin avseende media.
Framtaget i enlighet med de riktlinjer Riksidrottsförbundet tagit fram
tillsammans med Svenska Sportjournalistförbundet.
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra och underlätta både för arrangörer och press vad
som gäller vid bevakning av golftävlingar och vid intervjutillfällen, med hänsyn till
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.
Mediers bevakning av idrottsevenemang och tävlingar är av stor vikt för idrotten. Det är av
stor vikt att tävlingsarrangörer gör det de kan för att välkomna och underlätta för media. Det
är av samma vikt att media respekterar de förändrade förhållningsregler som är en följd av
rådande smittskyddsläge på grund av Covid-19.
Till media räknas även den egna kommunikation som sker från arrangör, som produktion av
innehåll till webb, sociala medier och liknande.

Inför tävling
•
•
•
•
•

Varje arrangör bör utse en mediekontakt och informera lämplig media (lokalt,
regionalt eller riks beroende på tävling) vem de ska kontakta vid intresse att bevaka.
Utifrån de villkor som gäller för golftävling, gör en tydlig plan i förväg av hur många
medierepresentanter som är möjliga att välkomna.
Informera media att samtliga medierepresentanter behöver anmäla ett eventuellt
besök på tävlingsplatsen (ackreditera sig).
Skicka tydliga instruktioner med riktlinjer och anpassade regler för bevakning till
samtliga ackrediterade medierepresentanter (fritt att kopiera från detta dokument).
Arrangör ska också meddela media som anmält intresse när de är välkomna till banan.

Under tävling
•
•
•

Gör en tydlig plan för var olika medierepresentanter ska vara placerade och markera
dessa avgränsade allokerade områden tydligt.
Se till att alla, oavsett roll på tävlingen, håller två meters avstånd till varandra enligt de
allmänna råd som gäller samhället i stort.
Se till att arrangörens mediekontakt finns tillgänglig för frågor. Denna person
ansvarar också för att ingen utan pressackreditering släpps in i för media allokerade
områden.

Efter tävling
•
•
•

Intervjuzon ska utformas på ett sådant sätt att ett avstånd på två meter kan hållas
mellan enskilda journalister och journalister och de aktiva.
Se till att ha handsprit eller tvål och vatten tillgängligt.
Ge varje idrottare möjlighet att själv avgöra om de deltar eller inte.

Individuella intervjuer
•
•

•

När media kontaktar en idrottare direkt är det idrottaren själv som avgör om och på
vilket sätt de kan och vill göra intervju.
När media kontaktar arrangör av tävling för att få göra intervjuer är det viktigt att
arrangören ger varje idrottare möjlighet att själva avgöra om de vill intervjuas i direkt
möte eller via telefon eller länk.
Sker intervju i direkt möte ska två meters avstånd hållas, i enlighet med de allmänna
råd som gäller samhället i stort.

Fotografering
•
•
•
•

Fotografering bör ske utomhus.
Gruppbilder ska i största möjliga mån undvikas för att minimera närkontakt mellan
aktiva.
Fotografering under tävling kan ske som vanligt vid golftävling.
Anmälan och ackreditering för fotografer följer samma upplägg som för journalister.

TV-sändning
•
•

Tydlig avstämning ska göra med produktionsbolag för TV-sändning innan en sådan
genomförs.
Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer ska följas i detta samarbete

Presskonferenser
•

Presskonferenser kan arrangeras av arrangör. Vid behov finns särskilda ramar för
detta.

Utöver ovanstående förslag till åtgärder ska både arrangör, idrottare och media följa
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, som att stanna hemma vid
minsta sjukdomssymtom, tvätta händerna, inte dela utrustning och ta eget ansvar för att
undvika trängsel vid exempelvis entréer med mera.
•
•
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