I PHC – filmar vi matcher
Säsongen 2018/19 är igång och vi i PHC vill att alla lag filmar sina seriematcher.
Varför då detta?
Kul att följa lagen och titta på lagets utveckling. Missar man en match så är det lätt att
logga in på Svensk hockey tv och se matchen i efterhand.
Service – att erbjuda supportrar till långväga gäster att se matchen hemifrån.
Klubben får 100 kr för varje sålt säsongskort. Vi har också möjlighet till extra intäkter
om vi filmar cuper och skapar egna evenemang – Pay -per- wiew.
1. Boka matcher – hur går det till?
PHC:s ungdomsmatcher bokas på Svensk.hockey.tv av Anki Sandberg 0706248064. Anki45san@gmail.com
Matcher bokas utifrån varje lags matcher som står i kalendern på Laget.se. Om ett
matchdatum/tid ändras meddelas detta till Anki. För att en match ska läggas ut på
Svensk.hockey.tv krävs det att den är inbokad. Det går att boka/omboka en match
med kort varsel om något oförutsett inträffar.
2. Kameraväska – ska jag släpa på den?
.
Nolia- kameran finns i vaktmästeriet. (personalrummet till höger i Nolia-hallen)
Vaktmästaren lämnar ut kameraväskan från skrubben i personalrummet.
LF- kameran finns i vaktmästeriet diagonalt över hallen från stora ingången
På övervåningen. Ring vaktmästaren – nr står på anslagstavlan mellan entrén
och kiosken. KOM I TID - 30 min innan match.
3. INTRODUKTION – Koppla in sig, filma
En ansvarig från varje lag får introduktion i hur filmningen går till, introduktion i
hur man kopplar ihop kameran och kopplar upp sig mot Svensk hockey.tv.
En representant/ lag deltar på introduktionen
Plats: VIP:en LF
Dag: torsdag den 4 oktober
Tid: kl. 19.00. (ca 45 min)
Info av Anki och Sara

Vill du se förberedelser/filmning av seriematch, välkomna att dricka kaffe,surra
och provfilma. Allt är möjligt!
J18 har match fredag den 5/9 kl19.30 på LF- filmad match – Sara Furtenbach
U16 har match lördag den 13/9 kl. 14.00 på Nolia – filmad match – Anki S

4. Hur når vi ut till de som vill teckna säsongskort?
Vi kommer hänga upp affisher på Nolia och LF för att sprida möjligheten att
köpa säsongskort på Svensk hockey.tv. Klubben har också möjlighet att få
extra intäkter via Pay-per Wiew på cuper och träningsmatcher.
Vi mailar ut info om Svensk hockey tv till alla föräldrar som sprider det vidare..
På introduktionen den 4 oktober visas dessa filmer, man kan även i lugn och ro titta på dessa
hemma. Kom ihåg att det är ok att göra fel

De utbildningsvideor som alla filmare ska ha tagit del av innan de ställer sig bakom
kameran, finns alltid tillgängliga på svenskhockey.tv:s
startsida https://svenskhockey.tv/sub/shtvhelpcenter/ och vid eventuella
uppstartsproblem kommer dessa videor att hjälpa filmaren att komma igång.
Via knappen ”Tutorials” i admin finns fler videor och dokumentation kring hur tjänsten
fungerar.
Skulle det trots detta vara problem med sändningen ser rutinerna för supporten ut så
här:
1.
2.
3.
4.

Kolla igenom de videor som finns ännu en gång
Kontakta klubbens svenskhockey.tv-ansvarige.
Klubbens svenskhockey.tv-ansvarige mailar supporten på helpdesk@svenskhockey.tv
Supporten svarar svenskhockey.tv-ansvarige

Som alla förstår är det viktigt att de som ska filma föreningens matcher tar del av
instruktionsfilmerna och lär sig detta.
Här är alla länkar som behövs för att det ska gå smidigt och som alla lagledare ska ta
del av och sprida inom sina respektive föräldraled:

• Hur

man startar och avslutar ett event:

https://livearenahockeyhelpcenter.play.livearena.com/Vod/233d564708254f2e
ce47c4f10db07347
• Så

flyttar du ett
event: https://svenskhockey.tv/sub/shtvhelpcenter/Vod/765950a6b35c4073
ea555da22c8eb971

•

Så bidrar du med 100 kr till klubben:
• För dig som redan har ett login på svenskhockey.tv:
https://svenskhockey.tv/sub/shtvhelpcenter/Vod/d9ca4cd16d0b4c9c9eec594adcc1aace
•

För dig som köper säsongskort för första gången:

https://svenskhockey.tv/sub/shtvhelpcenter/Vod/d63aa9915f874604bea765b9
a06ba111

Så använder du scoreboard och namnskyltar (gäller SDHL och J20
Superelit):
https://livearenahockeyhelpcenter.play.livearena.com/Vod/0b4ce7b4c99c4288
d0e6a0164e5bc0a7

