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1 Solidsport 
Svenska konståkningsförbundet har ett samarbetsavtal med Solidsport som gör det möjligt för alla 
föreningare att på ett enkelt sätt streama sina tävlingar (eller andra aktiviteter som så önskas). 
Solidsport hanterar allt med streamingplattformen, lagring, repriser, betalningar m.m. 

Läs mer om detta fungerar på sidorna: 

https://about.solidsport.com/ 

https://solidsportnews.com/streamingskolan/ 

Om ni väljer att ta betalt för sändningen, så kommer det först att dras bort momsen, och sedan delas 
beloppet lika mellan föreningen och Solidsport. Förbundet är inte inblandad i detta utan är ett avtal 
som föreningen tecknar direkt med Solidsport. 

Har ni funderingar om hur ni ska gå tillväga hjälper Solidsport gärna till. Kontakta via: 

E-post: sales@solidsport.com eller support@solidsport.com 

Telefon: 08 - 462 62 10 

 

1.1 Skapa konto 
Skapa först ett konto på solidsport 

https://solidsport.com/join 

Skapa konto som förening, inte cup/tävling 

Ange att kontot avser konståkning så kopplas sidan rätt till Skatesweden kanalen 
(https://solidsport.com/skatesweden), så det blir lättare att hitta sändningarna. 

 

 

1.2 Uppdatera era inställningar och kanalprofil 
Ni kan på startsidan för er kanal ladda upp föreningens logotyp och en banner för Er sida. 

Ni kan även under Admin / Inställningar justera era kontoinställningar och Kanal. 
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2 Skapa sändning 
För att skapa en Livesändning behöver ni gå in i Admin-läget och välja Live. Där klickar ni på Skapa ny 
livesäning 
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På fliken Åtkomst kan ni välja om ni vill ta betalt för sändningen eller inte. 

 

På fliken Avancerat finns normal inget som ni behöver ändra. 

 

Klicka Spara för att skapa sändningen 
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2.1 Inställningar 
Under Inställningar kan man justera om man vill ändra något innan sändning. 
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2.2 Sändning 
Under rubriken Sändning finns den information som vi behöver i datorn för att skicka till rätt 
sändning. T.ex. Stream namnet om ni sänder via dator 
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2.2.1 Övrigt 
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3 Sändning 
3.1 Kontrollera stream hos Solidsport 
Du kan kontrollera att din sändning fungerar utan att det går ut publikt. 

När du är inloggad Solidsport administrationsläge kan du gå till din lista med planerade 
livesändningar 

Då ser du att appen/kameran är ansluten = Online (står Offline annars). 

 

 

Observera att det är en ganska lång fördröjning på streamen, så gå inte in för tidigt (vänta ca 1 minut) 
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3.2 Stjärntävling 
Vid stjärntävling används normalt inte någon filmupptagning i tävlingssystemet. 

Här rekommenderas att använda Solidsports livesändningsappen Solidsport Broadcast som du laddar 
ner helt gratis på App Store eller Google Play. 

Använd helst en Ipad eller Androidplatta, då det kan vara väldigt svårt att zooma på en mobil. Även 
ett stativ och hållare för plattan är en stor fördel, då det blir långa dagar och hålla den för hand blir 
både jobbigt och skakigt. 

 

3.3 Klubb-, A- och Interclubtävlingar 
För klubb/A-tävlingar kan man använda appen (se ovan) men det finns även möjlighet att använda 
domarkameran i kombination med en sändningsprogramvara (t.ex. OBS Studio som är en gratis 
programvara för Windows/macOS/Linus) och därmed göra bättre sändningar. 

Beroende på respektive distrikts utrustningar finns olika förutsättningar att lösa detta tekniska. 
Kontrollera med Ert distrikt vad det finns för möjligheter. 

 

3.4 Elittävlingar 
Hanteras av SKF och Teknisk support 

 

3.5 Kommunicera med tittare 
3.5.1 Chatt 

https://apps.apple.com/se/app/solidsport-broadcaster/id1232604557
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solidsport.Broadcaster&hl=sv
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3.5.2 Meddelande 
Det finns en funktion i Solidsport som gör det möjligt att lägga ut ett meddelande i sändningen 
oavsett vad vi skickar från app/kamera. 

Radera meddelandet genom att klicka på krysset 
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4 Fakturering 
Efter avslutad tävling behöver föreningen fakturera Solidsport ifall ni tagit betalt för Er stream. Under 
Butik / Fakturering ser ni vilket belopp som ska faktureras 

 

 

5 Filmare 
5.1 Ljudupptagning 
VIKTIGT!! 

Kom ihåg att informera filmaren att mikrofonen tar upp allt som sägs i närheten, så de inte pratar när 
de filmar. Detta gäller även mellan åkare, uppvärmningsgrupper, spolpauser osv. 

Även när de byter kameraman och det ska överlämna behöver man gå ifrån kameran en bit så inte 
samtalet tas upp. Använder man dator för sändningen lägger man lämpligtvis ut en pausbild och 
stänger därigenom av ljudet i sändningen. 

 

5.2 Olycka 
Om det skulle ske en olycka på isen, förbered kameramannen att inte filma detta och aktivera 
pausläge på sändningen (om ni sänder via dator). 
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