
Media 
Djurgården Fotboll och Tele2 Arena

Välkommen till Tele2 Arena. För att förenkla arbetet för media under matchen återfinns
nedan ett antal punkter om hur det fungerar på arenan, inför, under och efter
arrangemanget.

Ackreditering 
Delas ut i mediaentrén. Skrivande media får en bricka som ska bäras väl synligt. För er som 
ansökt om flash-behörighet delas en annan bricka ut. Fotografer som ska stå på innerplan 
erhåller en lila väst. Arbetar du för Djurgården får du en blå väst. Brickor och västar lämnas 
tillbaka i Mixed Zone vid utpassering från arenan.

Innan matchen 
Presscentret hittar du på våningen ovanför entrén. Du når utrymmet via trapphuset till vän-
ster om ackrediteringen. I presscentret finns bord, eluttag och fika. Toaletter finns i anslut-
ning till rummet.

UNDER MATCHEN 
Utgång från presscentret till pressläktaren är väl skyltat. Väl inne i arenarummet finns två  
alternativa vägar till pressläktaren. Antingen tar du första trappan på höger sida upp till 
gången ovanför läktare och därefter gången till vänster. Alternativt följer du kanten av  
planen rakt fram till trappan precis innan pressläktaren. För att komma tillbaka till  
pressutrymmet i paus och efter matchen rekommenderar vi det första alternativet då flödet 
av åskådare åt motsatt håll är mindre där.

EFTER MATCHEN 
15-20 minuter efter matchens slut hålls en presskonferens med båda lagens tränare. Borta-
lagets tränare får först berätta sin syn på matchen, följt av hemmatränaren. Därefter erbjuds 
närvarande journalister ställa frågor via en mikrofon som skickas runt i lokalen. I samband 
med presskonferensen delas även matchstatistik ut.
Efter presskonferensen kommer båda lagens spelare till Mixed Zone. För att komma till 
utrymmet tar du trappan utanför entrén till presskonferensen en våning ner. Det går bra att 
sitta kvar och arbeta i presscentret 1-2 timmar efter matchslut.

FOTOGRAFER 
Fotografer kan röra sig fram till 16-meterslinjen (straffområdet) på långsidan med spelar-
bänkar samt fritt på övriga sidor. Fotografer måste befinna sig bakom, eller där sådana inte 
finns i höjd med, reklamskyltar.

Precis utanför presscentret finns sittpallar (svarta, vita) som du kan använda under matchen.
 

1 (2)



Intervjuer 
Sändande bolag gör intervjuer vid spelarentrén till planen. Övriga intervjuer, inklusive inter-
vjuer med rörlig bild, görs i Mixed Zone som ligger i spelarentrén och nås via mediaentrén. 
För att göra ljud- och visuella upptagningar som ska publiceras krävs tillstånd av rättighets-
innehavaren C More/TV4-gruppen.

Internet 
Du hittar ett öppet wi-fi på arenan som heter ”Tele2”.

PRESSFIKA
 I presscentret finns det kaffe, kall dryck och något att tugga på (t ex kakor, godis och smör-
gåsar). Enligt vårt avtal med Tele2 Arena får inte dryck tas med ut på pressläktaren. För den 
som vill ha kaffe under matchen hänvisar vi till försäljningsställen i de allmänna utrymmen 
som finns bakom pressläktaren.

FÖRVARING
På arenan finns låsbara skåp för förvaring av ytterkläder och liknande. För att använda 
skåpen behövs ett hänglås vilket införskaffas på egen hand. Skåpen är placerade på andra 
sidan presskonferensrummet på samma våning som presscentret. 

Notera dock att hänglås som inte är borttagna klockan 23.59 klipps upp och kvarglömda 
attiraljer avlägsnas.

Parkering
Stockholm Parkering har evenemangspriser i Globen-området. För 100 kronor kan du parke-
ra en hel vardagskväll, eller en lördag i deras tre p-hus i området, fram till 24.00. Detsamma 
gäller på en söndag eller en helgdag. För att dessa priser ska gälla, måste du betala hela 
summan i biljettautomaten i förväg.  Automaterna tar ej mynt. Kreditkort eller telefonparke-
ring gäller. Givetvis kan du parkera din bil tillfälligt utanför personalentrén för att lasta av din 
utrustning.

EFTER AVSLUTAD MATCH
Efter avslutad match kommer du som ackrediterad fått ett mejl med en webbenkät om hur 
du upplevde arrangemanget. Vi uppskattar stort om du svarar på den så att vi kan fortsätta 
att förbättra upplevelsen och arbetsmiljön för media.

Kontaktpersoner media DJURGÅRDEN MEDIA
Marcus Björling - PR- och Kommunikationsansvarig Djurgården Fotboll: 
073-394 64 72
marcus.bjorling@dif.se

Peter Carlsson - Pressvärd
070-844 34 53

Varmt välkommen till Tele2 Arena och matchen!
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