PM för medier
Presscenter O-Ringenstaden:
Presscenter finns vid O-Ringenstaden,(se karta nedan). O-Ringenstaden kommer att
vara belägen vid Nordskogen, Södra Däckvägen 2, Borås. I presscenter kommer
arbetsutrymmen att finnas med tillgång till internet och skrivare, samt möjlighet till
enklare fika.
Öppettider:
Fredag 17 juli: kl. 13:00-18:00
Lördag 18 juli: kl. 11:00-20:00
Söndag 19 - torsdag 23 juli:
kl. 14:00-21:00
Fredag 24 juli: kl.14-18.00

Karta O-Ringenstaden och presscenter.
Parkering O-Ringenstaden:
Parkering sker på anvisad parkering i anslutning till O-Ringenstaden.
När ackrediteringshandlingarna hämtas ut erhålls en parkeringsdekal att använda resten
av veckan.
Parkering Etapperna: Följ särskild skyltning Press. Vid Etapp 2 ligger pressparkeringen
en knapp km från arenan. Överväg att använda bussalternativet med betydligt närmare
avstånd.

Uthämtning av ackrediteringshandlingar:
Ackrediteringshandlingarna hämtas ut i presscenter vid O-Ringenstaden fr.o.m. fredagen
den 17 juli, se öppettider ovan. De kan också hämtas ut i presscentret i måltältet på
någon etapp. För uthämtning i presstältet krävs att ni senast dagen före kontaktar
presscentret och meddelar vid vilken etapp ni vill hämta era handlingar. Presscentret nås
på e-post: press@oringen.se eller 070-8262579 (presschef)

Presscenter ute på etapperna:
Presscentret ligger i det stora måltältet, i anslutning till där elitlöparna passerar efter
målgång. I måltältet finns en separat del för press med arbetsplatser och trådlöst
nätverk. Presscentret är öppet kl. 07:30 -16:00. Under alla tävlingsdagar kommer det att
ges intervjuer med intressanta tävlande, genom vår speaker Per Forsberg och hans
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personal, i anslutning till pressdelen i måltältet.
I presscentret kommer fika att finnas. För medierepresentanter som deltar i tävlingarna
finns vid etapp 1-2 i anslutning till presstältet ett speciellt omklädningstält, vid etapperna
3-5 hänvisas till omklädningsrum inomhus. Obs! Det är inte önskvärt att ni vistas i
presscentret i svettiga OL-kläder.
Avdelningarna för press och VIP är bredvid varandra och pressområdet är avsett endast
för ackrediterade.
TV/Foto:
I anslutning till målgången finns reserverad plats avsedd för TV/fotografer. Om någon
fotograf önskar komma ut i skogen – och ta bilder av tävlande ”in action” – kommer vi att
erbjuda möjligheter till detta under veckan. Kontakta presschefen via 070-8262579
senast kl. 8:00 på tävlingsdagen för organisation, instruktioner, ev. transport mm. Vi
förutsätter att journalist som själv tävlar iakttar orienteringssportens etik- och moralregler.
Transport:
Presskortet innebär möjlighet att åka fritt med löparbussarna ut till respektive etapp från
O-Ringenstaden. Den som väljer att köra med egen bil erhåller P-plats på
pressparkeringen under förutsättning att parkeringsdekalen som fås i samband med
ackrediteringshandlingarna är placerad så att den är väl synlig i bilens framruta.
Aktuella avstånd mellan pressparkering och arena (bussavstigning för löparbussar arena inom parentes):
Etapp 1 ca 200m (100m), Etapp 2 ca 900m (300m), Etapp 3 och 4 ca 400m (200m), Etapp 5 ca 200m
(-).

Borås City Sprint, tisdagen den 21 juli
På tisdagskvällen arrangeras DH 21-elitens 3:e etapp, i stads- och parkmiljö i Borås
tätort. Arenan är vid Stora Torget. Båda klassernas segrartid beräknas vara knappt 15
minuter. Första start är kl. 17:00 för herrar och 17:15 för damer. Startfältet är seedat med
de starkaste löparna mot slutet av startfältet. I anslutning till sprintetappen, med start kl.
19:00 avgörs Landslagssprinten med flera länders aktuella VM-löpare i startfälten.
Intill målet har vi ett mindre presstält där ni kan hämta startlista mm. Det finns ingen el
eller separat nätverksuppkoppling vid presstältet. Däremot har vi en arenaproduktion
som kommer att ge bästa tänkbara liveservice under tävlingen. Parkering sker på
stadens befintliga parkeringar till ordinarie avgift. För arbetsplatser hänvisas till
presscenter vid O-Ringenstaden.

Presskonferenser:
Inledande presskonferens
O-Ringen inleds med en presskonferens onsdagen den 15 juli i samband med att
O-Ringenstaden öppnar, preliminärt kl. 11.30. Plats Presscenter, O-Ringenstaden.
Det blir vidare presskonferens fredagen den 17 juli kl. 18.00 inför O-Ringentävlingarna
samt måndagen den 20 juli kl. 18:00 inför elit- och landslagssprint samt information från
kommande O-Ringenarrangörer. Plats O-Ringenstaden.
Vid behov kommer vi även att kalla till extra presskonferenser och för att kunna hålla er
uppdaterade kring dessa är det viktigt att rätt mobilnummer och e-postadress angivits vid
ackrediteringen.
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Resultatservice:
De som beställt specialanpassade resultatlistor till sin redaktion får dessa via e-post.
Under tävlingarna kan ni på sedvanligt sätt få aktuella resultatlistor genom O-Ringens
resultatservice www.oringenonline.com. Där kan ni skapa er egen resultatuppföljning.

Pressgruppen:
Presschef: Bosse Haglund 070-8262579
Pressresultat: Cecilia Karlsson 070-9686873
Presscenter Arena: Ellen Samuelsson 070-6187278

Frågor:
Vid frågor går det bra att kontakta någon av nedanstående:
Presschef: Bosse Haglund 070-8262579
VD O-Ringen: Henrik Boström, 070-380 84 89
Generalsekreterare Borås 2015: Maria Krafft-Helgesson 070-516 02 58
Marknads- och Kommunikationschef O-Ringen: Patrik Söderqvist, 070-371 49 59

www.oringen.se/press
press@oringen.se

Varmt välkommen till O-Ringen och Borås!

Välkommen till O-Ringen Borås 2015

