Landsstævne hos EOR
- direkte til hele Danmark
(Billeder: Esbjerg og Omegns Rideklub)

I januar var Esbjerg og Omegns Rideklub
(EOR) vært for et landsstævne i dressur, og
her benyttede klubbens sig af forbundets og
Zibrasports samarbejdsaftale vedrørende
livestreaming fra stævner. EOR havde valgt
den løsning, hvor klubben selv betjente det
udstyr, som de havde fået fremsendt fra
Zibrasport. Selvom det gav en smule udfordringer, blev både streaming og stævne en
stor succes, og det er ikke sidste gang, at
EOR livestreamer fra en event.

Zibrasport stille udstyr til rådighed og hjælpe
med installation i klubben, mens EOR selv
skulle finde personer til at ”styre” kameraet.
Heldigvis kom stævnets TD fra Sjælland, så
herved kunne omkostningerne til returnering
af udstyret også holdes nede.

Praktiske udfordringer
Da aftalen først kom i stand mindre end to
uger inden afholdelse af stævnet, gav det
flere udfordringer:
-

På egen hånd med kameraet
I efteråret 2016 tog Esbjerg og Omegns Rideklub kontakt til Dansk Ride Forbund med
henblik på streaming fra klubbens populære
landsstævne i januar, og klubben blev henvist
til Zibrasports Camilla Blicher. Det blev aftalt,
at for at holde omkostningerne nede skulle

Først skulle EOR have vished for, at
deres netforbindelse var tilstrækkelig
stor.
- Der skulle trækkes kabler til kamera.
- Der skulle findes et passende sted,
hvorfra der kunne filmes.
- Streamingen skulle naturligvis godkendes af TD og offentliggøres på DRF
Go!
Alle ved, at der skal rigtig mange hjælpere til
for at afholde et landsstævne, og det var desværre ikke muligt at finde hjælpere til fuldtids streaming. Derfor besluttede EOR, at der
kun skulle streames fra én klasse pr. dag i de
tre dage, stævnet varede. Valget faldt på
stævnets højeste klasser, hvor streamingen
ikke ville påvirke publikumstilstrømningen.
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”Vi er så privilegerede på EOR, at vores webmaster Bent Sørensen også er professionel
fotograf. Bent stillede sig til rådighed – både
med selv at streame og ved at oplære de
medlemmer, der skulle være ”kameraholdere”. Det kræver en vis disciplin og ansvar at
streame, så god introduktion var afgørende
for et godt resultat. Vi fravalgte at speake
under streamingen, da vi havde for kort tid til
at forberede det, men det fungerede fint
uden speak,” fortæller Lene Goller, presseog sponsoransvarlig i EOR.

God pressedækning
Zibrasport producerede en meget fin promoverings-video inden stævnet, der blev delt på
de sociale medier, hvilket øgede opmærksomheden for både streamingen og stævnet.
Rideklubben har et rigtig godt forhold til den
lokale presse, og pressen er som oftest på
pletten, når EOR afholder arrangementer. I
forbindelse med landsstævnet sendte TV Syd
direkte fra stævnet, og Jyske Vestkystens (JV)
journalist Lars Stokbro var interesseret i at
vise streamingen via JV’s online medie.
”Da kontakten mellem Zibrasport og Jyske
Vestkysten var etableret, blev der fundet en
løsning, så der også kunne streames via JV,
ligesom JV også lagde promoverings-videoen
fra Zibrasport op på deres online medie.
Streamingen blev også sat op på forsiden af
EOR´s hjemmeside, så vi kom rigtig bredt ud,”
fortæller Lene Goller.

Stor Succes
Selve streamingen var en kæmpe succes både for EOR, Zibrasport og JV. Såvel promoverings-videoen og streamingen blev set af flere
tusinde og delt et hav af gange. EOR var flittige med selv at promovere streamingen, hvilket selvfølgelig også var en stor del af succesen.

”Det er dejligt, at det nu også er muligt for os
små klubber, som drives udelukkende af frivillig ubetalte ildsjæle, at livestreame uden
det ruinerer klubkassen. Igennem hele processen havde EOR et super godt samarbejde
med Camilla Blicher fra Zibrasport, hvilket var
afgørende for, at projektet blev en realitet.
Tusind tak til Camilla for at få det til at lykkedes! Og så skal vi heller ikke glemme, at det
kræver mange frivillige ildsjæle for at få det
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iværksat og få det til at fungere optimalt – så
også stor tak til dem,” slutter Lene Goller.

På EOR ser man frem til et fortsat samarbejde, og allerede i september 2017 skal klubben afholde DM i voltigering, hvorfra der
også skal livestreames på nogle betingelser,
der ligner ovenstående.

Udsnit af pressedækning fra stævnet i Esbjerg. Se alt presse
på www.eor.dk
TV Syd:
http://eor.dk/tv-syd-nyhederne-20-01-2017/ og
http://eor.dk/tv-syd-ol-ryttere-millionheste-indtagervestkysten/
JV:
http://eor.dk/live-tv-se-ryttere-verdenseliten-staevneesbjerg/
http://eor.dk/jv-17-01-2017-ol-finalister-indtager-esbjerg/
http://eor.dk/jv-21-01-2017-kasprzak-rocky-taendteflammen/

Streaming via Zibrasport
Dansk Ride Forbund og Zibrasport fortsætter
det succesfulde samarbejde, og det betyder,
at parterne fremover kan tilbyde livestreamings-ydelser til forbundets klubber. Samarbejdsaftalen betyder også, at rideforbundet
giver Zibrasport eksklusiv ret til at streame såvel lyd-, billed-, og videooptagelser fra arrangementer af Dansk Ride Forbund eller rideforbundets medlemmer (klubberne) via Zibrasports platform. Streaming af ridesportsarrangementer kan gøres efter tre modeller:
A. Zibrasport optager og producerer jeres
arrangement og livestreamer det på
Zibrasport.dk. Dette til medlemspris.
B. I som arrangør lejer en udstyrspakke
med det nødvendige videoudstyr af
Zibrasport, og står selv for at sætte udstyr op og filme. Optagelserne sendes
til Zibrasport, og arrangementet
livestreames via zibrasport.dk. Dette til
medlemspris.
C. I som arrangør indgår en aftale med en
tredjepart, der optager og producerer
arrangementet. Optagelserne sendes til
Zibrasport, der således livestreamer arrangementet via zibrasport.dk.
Har I lyst til livestreame fra jeres ridestævne,
kan I kontakte Camilla Blicher fra Zibrasport på
camilla@zibra.dk

Ridehesten:
http://eor.dk/ridehesten-21-01-2017-stjernestoev-skabtemagi-esbjerg/
Blue Hors: Ros til EOR´s frivillige
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=9sD
1rtKN3H0&app=desktop
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