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INGEN PUBLIK PÅ MATCHERNA, men vi livesänder våra matcher! 
Styrelsen i IBK Kungälv har tagit beslutet att spela utan publik baserat på information från Svenska 
Innebandyförbundet och Folkhälsomyndigheten. Beslutet gäller alla lag i föreningen.  
Om/när ny information kommer från Folkhälsomyndigheten kan styrelsen komma att ompröva detta 
beslut.  
Vi kommer uppdatera med mer information på http://ibkkungalv.se samt 
http://www.facebook.com/IBKKungalv  
 
Vi hoppas på full förståelse från spelare, ledare och föräldrar i såväl IBK Kungälv som 
motståndarlagen. Tillsammans tar vi oss igenom den här pandemin! 
 
Ledare är ansvariga att utse rapportörer för att livesända alla våra hemmamatcher (även 
rekommenderat men ej krav på bortamatcherna om motståndarlaget inte sänder). Detta lämnas med 
fördel vidare till föräldragruppen som kan schemalägga sändningen istället för fikahanteringen. 
 
Det är snyggt att i kallelserna i IBIS meddela motståndarlagen att vi spelar alla matcher utan publik i 
våra hallar. 

Nyhet! Supporta och se lagens matcher via InnebandyAppen 
 
I dessa tider när vi tvingas spela matcher utan publik på våra arenor, så behöver IBK Kungälv alla 
lagens hjälp med att livesända våra ungdomslagsmatcher upp till och med HJ/DJ, via Svensk 
Innebandys App. 

Det finns två grundläggande bra idéer med Svensk Innebandys 
App.  

• Vi underlättar för föräldrar och släktingar att kunna följa 
matcherna på coronasäkert avstånd i realtid och dessutom 
kunna klappa med och heja på under matchen precis som 
vanligt.  

• Föreningen får in lite stödpengar genom sändningarna vilket 
hjälper till att täcka upp för våra uteblivna fika-intäkter vid 
hemmamatcherna. Pengarna som föreningen normalt får in för 
fika-intäkterna gör att vi kan erbjuda en gratis 
anmälningsavgift till en cup för alla seriespelande lag i 
föreningen. 

 
Ledarna som är inlagda i IBIS för respektive lag är Admin för laget i 
Appen och utser då rapportörer i Appen inför sändningen. Någon kan 
ta ansvaret för att sända och sen kan någon annan rapportera målen 
under matchen med. För matcher under JAS-nivå så faller de 
matcherna under ett månadspris. Då kan man se alla matcherna för 
ungdomarna som sänds! För JAS-nivå och uppåt så sätter 
Rapportören priset för att se på matchen när sändningen planeras 
enligt prislistan nedan. 

http://ibkkungalv.se/
http://www.facebook.com/IBKKungalv
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Viktig IBIS-koppling 
För att sända matcherna så 
måste lagen vara 
uppdaterade i IBIS. Appen 
använder sig av data från 
IBIS för att fungera. Ledare i 
IBIS är automatiskt 
administratörer av 
sändningarna. För att det 
ska funka, så kan ni i förväg 
planera sändningen och utse 
lagets rapportörer i Appen. 
Rapportörerna kan i sin tur 
sedan liverapportera resultat och sända matchen. Med andra ord så kan både lagets föräldrar och 
vänner hjälpa till att sända. 
 
Appen är nyligen uppdaterad med funktioner att livesända matcher, rapportera resultat och 
framförallt för att kunna stötta laget som man hejar på. Mer info finns att läsa här: 
https://innebandy.se/om-svensk-innebandy/it/svensk-innebandys-app/sa-livesander-du/ 
 

Snabbguide till Appen– Fixa Laget, lägg in admin, skaffa följare och livesänd 
https://innebandy.blob.core.windows.net/containerforinstructions/Svensk_Innebandy_appen_Gor_i_
ordning_laget_2020.pdf 

Så Livesänder rapportören: 
IBK Kungälv har köpt in 2st Tripod-golvstativ, mobiltelefon-hållare till stativet och en kabelvinda per 
hall. (Kastelle+Munkegärde) för att underlätta sändningen av matcherna på plats i hallen. Stativen och 
kabelvindorna finns i Fika-skåpen i respektive hall. Ledarna tar fram dem från fika-skåpen/förråden i 
hallarna och ser till att de blir inlåsta igen efter varje match. 
https://innebandy.se/om-svensk-innebandy/it/svensk-innebandys-app/sa-livesander-du/ 
 

Kungälvs Gästnätverk 
Vi har kartlagt kapaciteten i Kungälvs Gästnätverk (Wi-Fi) och funnit att Mimershallen, 
Kastellegårdshallen och Munkegärdehallen är okej att sända från. Kungälvs Kommun har nu 
uppdaterat sin kapacitet så att vi kan sända via Gästnätverket. 

Hur du ansluter 
Sök upp ”Kungälv Guest” som nätverk i hallen. Se till att din webbläsare öppnas och ”registrera konto” 
i botten av sidan. Du får sedan ett SMS med ett användarnamn och lösenord som du kan logga in med. 
 

Uppmätt kapacitet:  
(Hall / Downlink Mbit/s / Uplink Mbit/s / Latency ms / Status för stream /Plats o sända från) 
Mimershallen   100 / 100 / 7 / OK / Från mitten av läktaren vid A-plan. 
Kastellegårdshallen 100 / 100 / 7 / OK / På läktaren till höger om mitten 
Munkegärdehallen  100 / 100 / 7 / OK / På läktaren ca 4m från väggen närmast mitten av  
       planen. 

Testa din streamkapacitet 
Vill du testa din anslutning så ladda ner någon av Apparna ”Bredbandskollen” eller ”Speedtest” på 
Google Play eller Apple Store eller kör dem via deras webbinterface. 

IBK Kungälvs priser för att titta på sändningarna 
• Alla ungdomsmatcher finns att prenumerera på för 

59kr/30 dagars period. (Upp till och med våra juniorlag) 

• Herrar Division 1 matcher ska kosta 49kr/match 

• Damer Division 1 matcher ska kosta 39 kr/match 

• HJ/DJ JAS-matcher matcher ska kosta 39kr/match 

• D2/H3/H5/Veteranmatcher ska kosta 29kr/match 

https://innebandy.se/om-svensk-innebandy/it/svensk-innebandys-app/sa-livesander-du/
https://innebandy.blob.core.windows.net/containerforinstructions/Svensk_Innebandy_appen_Gor_i_ordning_laget_2020.pdf
https://innebandy.blob.core.windows.net/containerforinstructions/Svensk_Innebandy_appen_Gor_i_ordning_laget_2020.pdf
https://innebandy.se/om-svensk-innebandy/it/svensk-innebandys-app/sa-livesander-du/
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Så tittar du på livesändningar: 
https://innebandy.se/om-svensk-innebandy/it/svensk-innebandys-app/sa-tittar-du/ 
 

Support och stöd 
Vi är några som startat med sändningarna i föreningen hittills. Vill ni ha tips och råd så hör av er till 
antingen Rickard Brisshäll, eller Anders Vegelius. 

https://innebandy.se/om-svensk-innebandy/it/svensk-innebandys-app/sa-tittar-du/

