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Alle klubber er med i ordningen, så alle kampene i 1. Divisionerne, kampe i kvalspil, samt 
kampe i Pokalturneringen fra og med 1/8 finalerne, skal være dokumenteret og tilgængelig på 
Videoserveren senest kl. 20:00 dagen efter kampen er færdigspillet. 
 
Det er udelukkende hjemmeholdets ansvar at optage og uploade video til serveren.  
N.B. Ved kampe på TV 2´s kanaler, uploades kampen til serveren af Tophåndbold. 
 
 
Videobytteordning. 
 

1. Hjemmeholdets pligter. 
Hjemmeholdet skal optage og uploade alle kampe i HD kvalitet 1920x1080, og med lyd. Det 
gælder alle kampene i 1. Divisionerne, kampe i kvalspillet, samt kampe i Pokalturneringens 
landsdækkende runder.  
 
Kameraplacering skal være midt for banen med den rette fokusering i forhold til spillet med 
rolige kamerabevægelser. 
 
Senest kl. 20:00 dagen efter kampen er færdigspillet skal hjemmeholdet have tilendebragt 
upload af kampen til Videoserveren.  
 
 
OBS – VIGTIGT: 
Videoen skal starte ved dommernes igangsætningsfløjt af første halvleg, og skal 
vise kampen uafbrudt indtil slutsignal for 1. halvleg, dog altid indtil eventuelle 
kast efter slutsignalets tid er udført. Samme procedure for 2. halvleg.  
 

2. Navn og format på videofil. 
Navn og format på videofilen skal ved upload angives på følgende måde: 
 
[DDMMÅÅÅÅ]-[Hjemmehold]-[Udehold] 
 
 
Eksempel: 29092014-BFH-HSH 
Eksempel: 29092014-TMT-ODH 

 Videobytteordning 2022-23 – 1. DIVISIONERNE 

 Overvågning af kampe foretages af Thomas Knudsen. 

 Sideline står for hotline og oprettelse af brugerne. 

 Videofilerne kan anvendes i den videoanalyse software, klubben måtte ønske, 
men Tophåndbold stiller ikke noget til rådighed. 

 Tophåndbolds Videoserver er gratis for klubberne at benytte. 
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Hele systemets automatik, er baseret på fuldstændig korrekt filangivelse.  
(Der er udsendt oversigt over klubforkortelser, men hvis disse ønskes genudsendt, kontakt 
Thomas Knudsen tk@tophaandbold.dk ) 
 

 
3. Overvågning og administrative sanktioner. 

Upload af kampene på serveren overvåges af Thomas Knudsen. Er en kamp ikke rettidig 
færdig-uploadet på serveren senest kl. 20:00 dagen efter kampens afslutning, vil 
hjemmeholdet få tilsendt en rykker pr. e-mail samt faktureret et rykkergebyr på 500,- kr.  
Er en kamp ikke færdig-uploadet senest 48 timer efter kampens afslutning, vil hjemmeholdet få 
tilsendt yderligere en rykker pr. e-mail samt faktureret et yderligere rykkergebyr på 500,- kr.  
 
Er en kamp på trods heraf ikke færdig-uploaded senest 72 timer efter kampens afslutning vil 
hjemmeholdet få tilsendt yderligere en rykker pr. mail, samt faktureret en bod på yderligere 
1.000 kr.  
Er en kamp delvis eller slet ikke optaget, bliver klubben faktureret en bod på 2000 kr. 
 
KLUBBEN HAR SELV PLIGT TIL AT SIKRE, AT DERES HJEMMEKAMPE ER KORREKT 
UPLOADED, OG I SIN FULDE LÆNGDE M.M. SOM FØLGE AF RETNINGSLINIERNE FOR 
UPLOAD (SE BILAG).  
ER DET IKKE DET, BETEGNES DET SOM IKKE RETTIDIG FÆRDIG UPLOADED. 
HAR MAN 3. PART TIL AT FILME ELLER UPLOADE, ER DET STADIG HJEMMEHOLDETS 
ANSVAR. 
 

4. Alle hold har adgang til alle kampe. 
Med Videoserveren har alle hold adgang til at downloade alle kampe fra serveren, når de måtte 
have brug for det.  
 

5. Gratis ordning. 
Principielt er der tale om en bytteordning, hvor hjemmeholdet i bytte for upload af optagelse af 
kampe spillet på hjemmebane, får adgang til alle andre spillede kampe og sparer således at 
sende/tage videomand med på udebane eller andre kampe. Derfor er betalingen for at kunne 
hente disse andre kampe, at man rettidig uploader video af kampene spillet på hjemmebane. 
Ellers stilles faciliteterne gratis til rådighed. 
 

6. Kontaktoplysninger vedr. Videoserveren: 
Thomas Knudsen, mail: tk@tophaandbold.dk - mob. 60 80 06 15 
 


