
Att sända en match:  

Utrustningen finns i arrangemangsskåpet i två ryggsäckar. I varje ryggsäck finns;  

1 st Galaxy Tab surftplatta 

1 st Vit USB laddare 

1 st Internet sladd 

1 st Multiport adapter 

1 st Mikrofon 

1 st förlängningssladd 

På surfplattans finns appen Broadcaster. Denna app kan också laddas ned på en annan privat platta 

eller telefon, för att kunna sända bortamatcher. Inlogg för den som skall filma är samma till alla 

kanaler filmare@torslandahk.com, lösenord: filmare123.  

Var skall man stå när man sänder: 

I A-hallen SKALL vi stå på den bortre långsidan i båset på 

översta våningen. Det finns ett uttag i båset och internet i 

luckan i väggen. Internet sladden som sitter i luckan skall 

sitta kvar, dvs rulla ihop den och lämna den där.  

Stativet ställs upp vid sekretariatet i B-hallen. Här kör vi 

trådlöst, se nästa bild för hur du kan rigga utrustningen, 

men kolla på Inställningar att WiFi är på. Plattan skall vara 

ansluten till nätverket som heter Torsland SSP. 

Lösenordet är SolidSport. I samma skåp som klockan är 

inkopplad i, där finns också ström. Försök stå vi höjd med 

mittlinjen. Det är lite knöligt och trångt.  

I C-hallen står vi på Entresolplanet i höjd med mittlinjen, 

där finns el uttag. I C-hallen kör vi också via WiFi. Kolla att 

plattan har WiFi påslaget och att den är kopplad till nätverket Torslanda SSP, lösen: SolidSport.  
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Rigga utrustning för sändning: 

Ställ upp stativet, fäst plattan i hållaren (se 

till att kameran på plattan kommer uppåt). 

Det är ofta enklare att sätta fast den utan 

det genomskinliga plastskyddet. Spänn åt 

hållaren ordentligt. Sätt microfonen (1) i 

spåret på ovansidan hållaren och koppla in 

den in ”hörlursingången” på plattan. (1) Sätt 

i multiport adaptern (2) i USB-C uttaget på 

kortsidan plattan. Behöver den laddas 

(mindre än 35% när du startar matcher), 

koppla in den vita laddaren i ett uttag(3) , 

eller via förläningssladden, och koppla in den 

i multiportens USB-C uttag (3). Sätt i internet 

kabeln som kommer ur luckan i multiportens 

uttag på kortsidan (4). På plattan,  kolla 

under inställningar, att den WiFi är avslaget. 

Starta Broadcaster appen.  

Solid sport har gjort en Streaming skola som 

du kan se här 

https://www.solidsport.com/streamingskolan/ 

Den beskriver hela Solidsport upplägget ganska utförligt, och mycket av grundarbetet är redan gjort, 

men genom att länka till matchen i lagets grupper på T.ex. Facebook kan man locka fler tittare. 

Del 2 går igenom hur kanalen fungerar och del 3 + 4 ger bra informativa för att göra en bra 

livesändning. Fokusera på del 3 och 4 om du skall sända.  

Del 2: https://www.solidsport.com/streamingskolan/viktigaste-funktionerna-pa-solidsport/ 

Del 3: https://www.solidsport.com/streamingskolan/solidsport-broadcast/ 

Del 4: https://www.solidsport.com/streamingskolan/sa-gor-du-en-bra-livesandning/ 

Hjälp?  

Ta kontakt med John Skantze, 0708-712122 eller Anders Meyer 0705-449181 
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