
   

 
Press-PM, MAI-Galan 2008 
  

Tisdagen den 3 juni avgörs årets MAI-gala (http://www.folksamgp.se/MAIGalan/2008/).  
Vi inom arrangerande Malmö AI kommer att göra vårt yttersta för att Ni ska få bra arbetsförhållanden.  
För att samarbetet ska flyta effektivt är det bra om Ni läser detta PM. 
  
Tidsprogram: Detaljerade uppgifter om tidsprogrammet och övrig adekvat information  
finns på internet: http://www.folksamgp.se/_Documents/Upload/tidsprogrammaigalan2008.pdf 
Förprogrammet startar kl 15.25 och invigningen av galan sker kl 18.30. 
  
Ingång: Som vanligt sker pressingången genom glasburen som är belägen parallellt med upploppet.  
Om Ni inte har varit på Malmö Stadion förut är Ni välkomna att fråga om var pressläktaren och andra 
lokaliteter är belägna i samband med när Ni hämtar ut Er ackreditering. 
  
Ackreditering: För att kunna röra Er på ett effektivt sätt på Stadion är det viktigt att Ni bär Er 
ackreditering och fotoväst synligt för vakter och andra funktionärer. De fotografer som beviljas fotovästar 
kommer få skriva på ett papper när de prickas av vid ingången och de individer som ej lämnar tillbaka 
fotovästen efter avslutat arbete kommer debiteras en avgift på 500 kronor. 
  
Innerplan: OBS VIKTIGT! Vi har en hel del fotografer på innerplan under tävlingen och för att detta ska 
fungera krävs det att Ni som rör Er där visar respekt för tävlingarnas genomförande.  
Om ackrediterade fotografer inte är i tjänst under en tidsperiod är vi tacksamma om Ni då beger Er utanför 
löparbanorna. 
  
Dryck och frukt: Vatten och fika finns tillgängligt på och i anslutning till pressläktaren under tävlingen.  
Vi erbjuder inte på någon förtäring under själva tävlingen men satsar dock en del resurser på vår 
traditionella eftersits. Som tack för Ert stora intresse för MAI-galan och friidrott, den olympiska 
huvudidrotten, bjuder Malmö AI efter galan (från cirka kl 21.45) alla hårt arbetande mediarepresentanter  
på pytt i panna och dryck på Radisson SAS Hotell som är beläget på Östergatan 10 i Malmö! 
  
Mixed zone och presskonferenser efter genomförd tävling: Kontakter mellan journalister och 
aktiva efter genomförd tävling sker i de flesta fallen i löpargången under läktaren.  
Med några av de toppaktiva kommer det som vanligt att arrangeras presskonferenser i MFF-rummet. 
Information om dessa presskonferenser kommer att ske muntligen på pressläktaren.    
   
Information angående hur Ni använder det trådlösa nätverket på Malmö Stadion kommer att förmedlas 
separat. Läs dessa instruktioner noga! 
 
Det finns för fotografer ett antal fasta uttag i löpargången. Fotografer behöver ta med sig en vanlig 
nätverkskabel för att ansluta sig. 
  
Välkomna! 
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