
LITT OM NBF-TV 
n NBF har igjennom prosjektet NBF-TV 
 levert profesjonelle TV-produksjoner 
direkte sendt på innebandy.no, nrk.no, you-
tube.com, samt på Frikanalen. Vi har derfor 
gjennom disse fire årene bygget opp høy 
kompetanse på alle problemstillinger mht. 
produksjon og streaming av små og store 
arrangement.

n NBF-TV har organisert frivillig engasje-
mentet fra ulike bransjer og satt sammen 
et team av engasjerte innebandyelskere og 
profesjonelle mediafolk. NBF ønsker å gjøre 
denne kunnskapen tilgjengelig for alle klub-
ber, og være en ressurs mht. standardisering 
og kompetanse innen direkteoverføring av 
kamper og andre arrangement.

n NBF-TV har avtaler med NRK NettTV, IFF 
(YouTube) og Frikanalen for å distribuere 
arrangement. Videre har NBF-TV testet de 
fleste distribusjonskanalene og aktivt brukt 
U-Stream og Bambuser for distribusjon.

 
 

 
n NBF-TV inviterer også til kurs i streaming 
(avgift per klubb på 2500 NOK) i stovner-
hallen 12. til 15. september. For mer infor-
masjon, ring 478 60 883, eller send epost til 
kurs@nbfutvikling.no.

Tirsdag 3. september kl. 17:00-21:00 på Ullevål

Åpen kveld i LIVE Streaming av innebandykamper!

NBF-TV arrangerer åpen kveld 
for de som vil vite mer om 
streaming på nett! 
Kom innom og se en enkel løsning og få mer 
kjennskap til hvordan man streamer arrange-
ment! Dette tilbudet gjelder for alle inne-
bandyklubber i Norge og er gratis. Du vil få 
anledning til å se på utstyr, oppsett, og stille 
spørsmål rundt temaet streaming til NBF-TV. 
Arrangementet er gratis!
KONTAKT: Vegard Munthe, +47 478 60 883

via kurs@nbfutvikling.no  
eller via telefon 478 60 883.MELD DEG PÅ 
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Dette kurset passer for klubber og individer som ønsker å få 
kompetanse og erfaring med streaming av innebandykamper 
på nett. 

Kurset består av to dager med opplæring i teori og praksis, samt to dager 
med mulighet for videre praksisarbeid. Etter gjennomgang av teori, te-
knologi og utstyr, vil dere delta i teamet som sender en live stream av 
landskampen mellom selvest Sverige og Sveits! Og for de resterende nas-
jonale vennskapskampene vil dere ha muligheten for å rotere på roller og 
prøve dere frem med live streaming med et engasjert publikum.

Nivå 1 inneholder elementer kompetanse på flerkameraproduksjon, en 
kanal lyd, bildemiksing og streaming. Elementer som kommentatorer og 
intervjue er inkludert i Nivå 2 kurs. Etter nivå 1 kurs vil man bli sertifisert 
som NBF-TV kameraopperatør og lydopperatør, og vil kunne delta i NBF-TV 
sendinger som f.eks. sendingene av innebandy NM.

PROGRAM:

Torsdag 16:00-21:00: Teori og teknologi- 
 gjennomgang
Fredag  10:00-23:00: Utstyr, rigging og praksis
Lørdag  12:00-18:00: Mulighet for mer praksis 
 (rollerotasjon)
Søndag  12:00-17:00: Mulighet for mer  
 praksis, samt nedrigg.

KONTAKT: Vegard Munthe, +47 478 60 883.
 kurs@nbfutvikling.no

via kurs@nbfutvikling.no  
eller via telefon 478 60 883.MELD DEG PÅ 

12.–15. september i Stovnerhallen

NBF-TV nivå 1 kurs i LIVE Streaming av innebandykamper!
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