Platform/stillads til video
optagelse:
1. Sikkerhed frem for alt!!
2. Platform/stillads er altid placeret på midten af den ene
langside, mindst 5 meter fra sidelinjen
Sikkerhedsbarriere for videomand

Sikker platform at stå på med plads til videomand og stativ

Sikker adgang til platformen
Minimums højde
til optagelse af
kampe er:
2.5 meter

En måde at sikre videotårnet, så det ikke bevæger sig

Videokamera:
1. Videokameraet skal som minimum kunne optage i 720p HD, det anbefales at optage i 1080p HD.
Højere bitrate = bedre billedkvalitet
2. For at sikre billedstabilitet skal kameraet være monteret på et videostativ/tripod.

Videomand:
Kameraet må ikke opereres af en spiller/leder,
som er direkte involveret i kampen.
(Dvs. de 14 spillere + træner/ledere der er på
bænken)

Guidelines til
videooptagelse af kampe

Zoom nok til at du fokuserer på hvor
spillet er på banen og hvor det er
sandsynligt, at spillet bevæger sig
hen. Det er ok, at du går glip af nogle
spillere på den yderste side af banen.
Det handler om at få balance mellem
at vise taktisk positionering af
spillere, men også at få nok zoom på
kameraet, så du kan identificere
spillerne godt nok.

Zoom ud for meget og du mister
klarhed i, at identificere hvem
spillerne er. Få den rette
balance og tænk som en
fodboldspiller. Spilleren på
bolden vil sikkert spille fremad,
så du behøver ikke at have det
blå holds målmand eller nogle
af forsvarsspillerne med. Fokus
på hvor bolden er og hvor
denne bliver spillet i næste træk
og de muligheder spilleren med
bolden har. Dette er meget
nyttigt ifm. taktiske forhold og
du har samtidigt klarhed over
hvem spillerne er.

Tættere zoom
(bedre klarhed,
godt taktisk)

Zoom ud
(dårligere klarhed,
rigtig godt taktisk)

Til standard situationer, zoom
ind på området for at afklare
hvem spillerne er, i et
overbefolket område.

1. Når du overfører videoen, vil det være
en meget stor fil, formentlig 20-60 GB i
størrelse
2. Komprimerer filen

Overførsel - kamera til computer

Komprimering af video filen:
1. Vælg hvilket som helst komprimeringsværktøj som du kan downloade fra nettet. De fleste af disse programmer er
relativt billige. Her er to programmer, som DBU er vidende om at andre klubber benytter:
-

Handbrake

Turbo H.264 HD Video Convertor

Gom Video Converter

Sideline

Når du bruger et af disse komprimeringsværktøjer, konverterer det den store HD-video fil til en mere håndterbar fil. Typisk har
programmerne forudindstillede indstillinger (såsom Apple TV), som bidrager til at undgå den vanskelige opgave, at gøre det
selv. Dette sikrer at kvaliteten af videoen er i en god standard, men det vigtigste er at filen bliver mindre i størrelse. Konverter
filen til en H.264-fil (MP4). Såfremt klubben benytter Sideline, så har dette program også et komprimeringsværktøj og den
komprimerede fil kan benyttes til upload i Wyscout.

