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SVT sänder VM och NORT
Det blir sändningar på SVT från både VM i Finland
och Nordic Orienteering Tour-tävlingen i Sigtuna i
början av juni.
Knock out sprinten från Sigtuna och VM-distanserna
sprint, medel och stafett kommer att sändas i SVT.
- Det känns jätteskönt att avtalet är klart och verkligen
roligt att SVT vill sända dessa tävlingar. Det visar ännu en
gång att vi är en intressant sport att visa upp i TV. Sen har
vi också ett av världens bästa landslag och det tro jag
spelar in, samt att vi under flera år byggt upp relationerna
med SVT där vi ofta har med levererade nyhetsbilder från
våra värdetävlingar, senast var det från VM i skidorientering
i Kazakstan, säger förbundschef Susanne Söderholm.
Alla tävlingar kommer att gå i SVT-play, men målet från
sportredaktionen är att sända flera av dem i någon av de
två huvudkanalerna. Till VM satsar SVT på att skicka två
kommentatorer till Finland för att bevaka sista helgens
finaler på plats medan den första tävlingen görs från TVhuset.
- Jag tycker att de är bra att vi finns med live i SVT-play då
tittandet i alla playkanaler växer. Men självklart vill vi in i
tablån också och redaktionens arbete internt för att få till
flera av sändningar i huvudkanal känns mycket positivt. Att
de sen skickar två reportrar till VM Finland tycker jag
pekar i rätt riktning, avslutar Söderholm.

Tack Petter! Jag har tittat på headcam-löpet och blev stormförtjust. En helt ny dimension och så
kul.Måste säga att jag blev riktigt omtumlad när jag såg löpet. När kommer denna teknik att kunna
genomföras mer systematiskt och live? Finns det några planer på försök detta år 2013?
Sk revs av Josefine Larsson 2013-04-13 k l 19:06

Anmäl

Svar till Josefine Larsson. Låt oss först själva skapa ett intresse där vi visar vilken perfekt
TV/internet-sport detta är. Titta på följande länk så får du en idé om hur det kan bli
https://www.youtube.com/watch?v=Gm-05gyP63g (det kommer igång ordentligt efter 1 minut). Vi
kan inte lägga oss platt direkt för att vi inte har finansieringen up-front eller att dagens tekniska GPS
lösning är bristfällig. Det finns anstälda på SOFT som ska söka sponsorer. Lägger man krut på att
lösa tekniken, som en vanlig TV produktion utan massa JAVA så går naturligtvis det också att lösa.
Tänk möjligheter, inte problem. Det finns säkert frivilliga programmerare i Orienteringssverige som
vill göra en insats om vi ny inte hittar en IT partner.
Sk revs av Petter 2013-04-12 k l 09:33

Anmäl

Finansieringen? Skall jag som datoranvändare betala för att kunna se skump och hit och dit med
head-cam? GPS är naturligtvis helt suveränt när det fungerar men tyvärr har jag intrycket att det ofta
inte funkar och detta är ju så synd eftersom fungerande GPS ger denna sport en helt annan
dimension.
Sk revs av Josefine Larsson 2013-04-11 k l 14:43

Anmäl

Jag tycker orienteringsförbundet ska dra full nytta av nätet. Strunta i SVT och andra TV bolag.
Investera i en portabel 3G mast eftersom det inte alltid finns täckning i skogen. Alla löpare får sen
en GPS sändare samt en head-cam var. Nu har du allt som behövs för att sätta ihop en
kanonspännande sändning där du som tittare kan se både karta, GPS position och samma
verklighetsbild som löparen ser. Lägg sedan till jaktstart så har du världens bästa TV sport, i klass
med skidskytte.
Sk revs av Petter 2013-04-10 k l 14:54

Anmäl

Tiomila från Hallsberg är den absolut bästa sändningen som visats. Kunde som regel följa löparna
en längre sträcka in och ut från kontrollerna. Detta var mycket genomtänkt! Annars är det så vanligt
med några sekunder och sedan väck. Hur kul är detta?
Sk revs av Josefine Larsson 2013-04-05 k l 23:46

Anmäl

Inlägg anmält
Till J Larsson. Håller med. Varför buga till SVT bara för att de visar orienteirng mitt i allt visande av
all annan sport så som, badminton VM, världscupen i kanot, em i dart, sm i skytte. Nej det är ju
klart och tydligt att SVT sport bara gör sitt jobb och sänder all sport på TV. Så varför ska vi tacka
dem bara för att de sänder orientering. Bra rutet!
Sk revs av Hans Nilsson 2013-04-04 k l 10:59

Anmäl

Till Anders >> Om vi fick se orientering på TV skulle jag vara jätteglad. Det vi fick se från Falun var
inte orientering, det var terränglöpning med karta. Om TV-produktion gör att tävlingsmomentet
devalveras vill inte jag ha TV-sändningar alls. När, om inte på våra mästerskap, ska de mest
utslagsgivande och orienteringstekniska banorna läggas?
Sk revs av ol-positiv 2013-04-04 k l 08:19

Anmäl

Vilka muntergökar det var här då. Kul att kunna se orientering på TV :) Det är inte så vanligt.

www.orientering.se/Nyheter/SVTsanderVMochNORT/

1/2

13.11.13
Sk revs av Anders 2013-04-03 k l 20:30

SVT sänder VM och NORT - PublicTemplates
Anmäl

Det enda som jag tycker är beklämmande är att man med berått mod åter går in i NORT med
vetskapen att man återigen går back på det. (Läs SOFTs styrelsemötesprotokoll.)
Sk revs av Sven Lundbäck 2013-04-03 k l 17:34

Anmäl

Känns ändå beklämmande ändå att ta del av kommentarer och dylikt till att VM sänds i SVT Play.
Varför år 2013 skall inte detta vara självklart. Det är ju ändå VM! Det borde vara självklart att VM,
EM och TIOMILA borde sändas.Varför denna tacksamhet inför detta.Varför detta bugande och
nigande inför detta faktum. Känns urfånigt!
Sk revs av Josefine Larsson 2013-04-03 k l 16:54

Anmäl

Om TV-bevakningen medför lika tråkiga banor som i Falun och Trondheim, dödar vi oss själva ännu
lite mer
Sk revs av Jonas 2013-04-03 k l 10:11

Anmäl

vet vi vilka? Det dödar ju sporten lite om de skickar han som satt under EM. Gammal stöt som hade
noll koll tyvärr
Sk revs av Adam 2013-04-03 k l 01:33
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Anmäl
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