
 
 
 
 
 
 
 
        
               Pressevest nr:  Utlånt: 

 
   
Velkommen til dragrace på Gardermoen raceway! 
Med innvilget presseakkreditering, pluss NDRG-pressevest og evt. NDRG-pressekort utenpå klærne 
kan du oppholde deg innenfor publikumssperringene på anviste foto områder. Foto områdene er på 
begge sider av banen på utsiden av autovernet/railen fra startområdet og fremover ca. 30 meter til 
rødmerket strek. Adgang til tidtakingsbua, eventuelle fototårn eller andre spesielle plasser må avtales 
med presseansvarlig. Presseansvarlig har myndighet til å nekte adgang ved stor pågang av presse og 
fotografer.  
 

Pressevesten skal brukes UTENPÅ andre klesplagg. 
 
Alt opphold på foto områdene er ditt eget ansvar og risiko. Du må rette deg etter eventuelle pålegg fra 
presseansvarlig, sikkerhetspersonell, løpsledelse/starter og andre funksjonærer. Det er ikke lov å stå på 
eller inntil autovernet.  Heller ikke lov å holde fotoutstyr ut og over på innsiden av railen. Det er ikke 
tillatt å sette fotoutstyr eller annet på toppen av railen. Husk at løse gjenstander må sikres godt. Det er 
strengt forbudt å bevege seg i sonen mellom burnout og start. Skal du krysse over banen må du gå bak 
burnout-området ved angitt markering – mellom startområde og up Line. Ikke opphold deg foran 
utrykningskjøretøy. Bruk godkjent hørselvern. Ta hensyn til andre fotografer og journalister som skal 
ha arbeidsro og utsyn til startområdet! Spising, røyking og bruk av rusmidler er forbudt på foto 
områdene. Arrangøren, Norsk Dragracing Gardermoen (NDRG), fraskriver seg ethvert ansvar for 
skader, både fysiske og psykiske, som oppstår på deg og for skader på eller eller tap av ditt fotoutstyr. 
Arrangøren kan vise deg bort hvis du ikke følger denne erklæringen og/eller retter deg etter eventuelle 
pålegg. Vil du klage skal den rettes skriftlig til arrangøren via sekretariatet. 
 

 OBS! Pressevest og NDRG-pressekort må innleveres pressesenteret før avreise!  
 
 
Navn (med blokkbokstaver) : --------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Mobil : ----------------------      E-post (skriv tydelig!): ---------------------------------------------- 
 
 
Arbeidsgiver /oppdragsgiver navn :--------------------------------------------------------------------- 
 
 
Hvilken type media jobber du for?: -------------------------------------------------------------------- 
 
Jeg erklærer herved at jeg har lest og godtatt denne presse akkrediteringen. 
 
Til stede dato fra: ………… til: ..………..            Underskrift : …………………………… 
 
Vennlig hilsen Tore Ravneberg, presseansvarlig NDRG, Tel ++ 90 85 25 44. (arkiv : tore ravneberg/dragrace/2018/presseerklæring) 


