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Produksjonsteam – EM 2022 

Er du interessert i å være med å produsere internasjonalt mesterskap, i en av de største 

verdensidrettene? Europamesterskapet på hjemmebane vil være et av de største høydepunktene 

både for utøvere, og for norsk idrett. Det har sjeldent hendt at para og ikke-para utøvere samles til 

mesterskap i en glidende overgang – for oss et mesterskap. 

 

Om mesterskapet: 

Europamesterskapet i Vikingskipet på Hamar arrangeres fra 13.-28. mars 2022. Dette er et 

internasjonalt stort mesterskap i en stor verdensidrett. Her skal det konkurreres med luftvåpen i 

grenene rifle, pistol og viltmål. Det skal til sammen deles ut 310 medaljer på Hamar, der omtrent 

1000 skyttere fra ca. 50 nasjoner skal kjempe om Europamestertitler.    

 

Hvordan TV- og innholdsproduksjon er tiltenkt: 

Det har blitt gjennomført en generalprøve, med NEP, som produserer sendingene, som kan finnes 

her: https://tv.nrk.no/serie/skyting/2021/MSPO35200121/avspiller (NM Luftvåpen). Det er 

ønskelig at det blir noe av den samme produksjonen, både vignett og konkurransene.  

 

Arenaene: 

Alle kvalifiseringer og finaler for para- og viltmålskyttere vil foregå i Vikingskipet. Videre vil alle 

finaler for pistol og rifle (ikke-para) foregå i Hamarhallen på Scandic Hamar.  

 

Oppgaver: 

TV-Produksjon: 

Teamet til TV-produksjon burde ha forkunnskaper rundt TV-Produksjon. De skal kunne bruke 

kamera, lyd og være med på oppsettet og produksjonen rundt det som skal sendes på TV og 

streames.  

 

Det er også ønskelig at hele første uken med paraskytterne blir produsert, dette skal også 

streames. Derfor trengs det også et produksjonsteam til dette.  
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Innholdsproduksjon:  

Det må lages vignett til TV-sendingene, og innhold fra arenaen som kan vises på storskjerm og på 

TV-sendingene imellom konkurransene. Dette kan være intervjuer, stemning fra arenaen, etc. Det 

er viktig at disse har erfaring med filming og redigering, slik at det kan brukes også på TV. 

Innholdet er både film og foto som skal brukes til storskjerm og sosiale medier. 

 

Storskjermproduksjon: 

Det må sørges for noen som kan lage innhold til storskjermene på Vikingskipet, dette hentes fra 

innholdsproduksjonen, sponsoroppslag, etc. Finalene i Hamarhallen på Scandic skal vises på 

storskjermen i Vikingskipet, og det er også svært viktig at dette koordineres på en god måte. 

 

Foreløpige sendeplan og produksjonsformat: 
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Produksjonsformat, finaler rifle og pistol – Scandic: 

 

 
 

 

 

Produksjonsformat, finaler viltmål, Vikingskipet: 

 

 
 

 

5 Camera HD Production Unit 
4x Cameras on tripod 
1x Camera ENG 
1x 8ch EVS for slomo 
Audio 
Commentator facilities 
Internet Streaming facilities 

  

5 Camera HD Production Unit 
4x Cameras on tripod 
1x Camera ENG 
1x 8ch EVS for slomo 
Audio 
Commentator facilities 
Internet Streaming facilities 
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Interessert? 

Dersom du er interessert i å produsere og være en del av et større mesterskap utad, kan du ta 

kontakt med ansvarlig for TV-produksjon, Per Arild Berge: paberge@me.com.   

 

Du kan her fylle inn et søknads-/påmeldingsskjema for TV-Produksjon under EM på Hamar: 

https://surveys.enalyzer.com?pid=m75nueq7.  

 

Alle som arbeider med EM 2022 vil få dekket opphold og kost på Vandrerhjem Hamar, Vikingskipet 

i perioden de arbeider med mesterskapet. Som frivillig vil du også få friviligklær, akkreditering og 

vil også bli lagt inn i vårt frivilligsystem. 

 

 


