För ökad trygghet, arbetsro och prestation önskar vi följande närvaro vid Ungdomens Hus,
omklädningsrum, tränarutrymmen, spelarkorridor, kontor, frukost, resor mm

Ungdomens Hus och A-lagets frukost
Vid ÖFK:s A-lags frukost på Ungdomens Hus får bara spelare och anställda ledare närvara.
Detta gäller vid alla frukostar där A-laget närvarar. Undantag för detta är om
styrelseledamöter vill närvara vid frukostar eller annan anställd personal på ÖFK, vid enstaka
tillfällen. A-lagets tränare har också möjlighet att bjuda in gäster, exempelvis närstående,
praktikanter eller föreläsare. Eventuella gäster ska anmälas till huvudtränaren.
Omklädningsrum A-laget och tränarna
ÖFK:s omklädningsrum för A-laget är till för spelare och ledare som är anknutna till ÖFK.
ÖFK:s mediateam har tillträde till omklädningsrum efter överenskommelse med A-lagets
tränare. Inga andra har behörighet till omklädningsrummet. Agenter, media, sponsorer,
närstående till spelare/ledare får inte vistas i omklädningsrummet. Detta gäller såväl
omklädningsrum för A-laget som omklädningsrummet för ÖFK:s tränare.
Spelarkorridoren på Jämtkraft Arena
Spelarkorridoren på Jämtkraft Arena är ett utrymme som enbart spelare, ledare och anställd
personal inom ÖFK har tillträde till. Viss personal vid matcher, som har arbetsuppgifter i
spelarkorridoren, får också vistas där. Dessutom har styrelseledamöter tillträde till
spelarkorridor. Agenter, media, sponsorer och närstående till spelare/ledare får inte vistas i
spelarkorridoren i samband med träningar eller matcher. ÖFK:s mediateam har tillträde till
spelarkorridoren men hänsyn ska tas till den verksamhet som pågår i korridoren.
Tränarnas kontor
Tränarnas kontor på Jämtkraft Arena är tränarnas arbetsplats och är ett utrymme som
enbart spelare, ledare och anställd personal inom ÖFK har tillträde till. Viss personal vid
matcher, som har arbetsuppgifter i området, får också vistas där. Agenter, media, sponsorer
och närstående till spelare/ledare får inte vistas på kontoret i samband med träningar eller
matcher.
Vid träningar för A-laget på Jämtkraft Arena
Vissa träningar på Jämtkraft Arena är öppna för allmänheten och media. Under dessa
träningar ska publik, andra besökare, närstående och media vistas på läktarna. In- och
utgången från A-plan får användas av spelare och ledare. Vissa undantag kan göras vid
studiebesök eller besök av sponsorer, närstående eller media. Dessa undantag ska anmälas i
förväg till huvudtränaren.
Intervjuer media vid träningar
I samband med träningar ska representanter från media vistas på läktarna på Jämtkraft
Arena. Detta gäller såväl fotografer som skrivande journalister. Intervjuer med spelare och
ledare ska genomföras utomhus, vid undantagsfall kan dessa intervjuer genomföras i
korridoren som går från A-plan in under läktaren i det utrymme där tv-bolagen har sin studio

under matcherna. Pressansvarig eller liknande ledare ser till att styra upp var intervjuerna
ska genomföras i samarbete med tränare och ledare.
Resor för A-lag
I samband med resor för A-laget är dessa till för A-lagets spelare, anställda ledare. Dessutom
har ÖFK:s mediateam möjlighet att resa med A-laget vid bortamatcher eller träningsresor.
Övrig närvaro vid resor med A-laget är inte tillåtet.
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