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Side 3

• Utstrakt filming siste 15 år
• Mye filming og tilgjengeliggjøring via 

Facebook og Youtube – ingen kontroll 
på distribusjon og sletting

• En del idrettslag og særforbund har 
fått erfaring gjennom bruk av Joymo, 
andre mediehus (A-media) og andre 
live løsninger

• Mange særforbund – avtale med 
MyGame/Tv2, oppstart i 2021

• Rivende teknologisk utvikling og også 
økende bruk av sensorteknologi i 
norsk idrett

Live filming fra idrettsarrangement – status



MyGame er et samarbeid for å øke interesse og 
engasjement rundt breddeidrett
• MyGame er et norsk selskap som gjennom samarbeid med idretten 

og TV 2 skal jobbe mot å øke interesse og engasjement rundt 
breddeidrett, forbedre rekruttering og redusere frafall.

• Installerer sportskamera i stort antall arenaer

• MyGame besørger kamera, installasjon og drift

• Skal produsere live video fra kamper som spilles

• Fokus på årsklassene 15 og over i halleidretter/fotball

• Kampene streames direkte til MyGames strømmetjeneste/TV 2 Play

• Abonnementsmodell for spillere, trenere, foreldre, besteforeldre og 
fans

• 20% av inntektene deles med idretten
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MyGame har rettighetsavtaler med særforbund

Ca. 600 000 
aktive medlemmer…

MyGame skal vise tusenvis av kamper fra hele landet i de 
største lagidrettene

* Eksklusive forhandlinger pågår

Norges 
Håndballforbund

Norges 
Basketballforbund

Norges 
Ishockeyforbund

Norges 
Volleyballforbund

Norges 
Fotballforbund*

Norges 
Bandyforbund 
(Innebandy)

…spiller over 200 000 
kamper hvert år…

…på rundt 2 000 
forskjellige arenaer



Kamper fra breddeidretten filmes og produseres 
ved hjelp av smarte sportskamera

1 kamp med 100.000 seere
=

1000 kamper  med 100 seere

99 % av media<0,5 % av kamper

MyGame vil tilgjengeliggjøre breddekamper som 
aldri før har blitt filmet og produsert 

Smarte sportskamera koblet mot idrettens 
systemer gjør det mulig å produsere 

breddeidrett

• Kamera montert på 
arenaen

• Hendelser koblet mot 
idrettens live-rapportering

• Automatisk produksjon av 
kamper

• Ingen bemanning 
nødvendig

• Lav kostnad per kamp
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Hvordan 
fungerer 

teknologien?



MyGame og NIF samarbeider om ivaretakelse av 
personvern

• MyGame og NIF er ansvarlig for å ivareta spilleres personvern i forbindelse med filming av kamper. Halleier, 
kommune eller andre er ikke ansvarlig for behandling av personopplysninger

• Personvernet håndteres fullt og helt av MyGame og NIF

• Sportskameraene vil kun filme planlagte kamper godkjent av NIF for filming

• Sportskamera er ikke aktive utenfor kamptidspunktet

• Tydelige informasjonsplakater om sportskamera og filming distribueres til klubber

• Sammen med idretten har vi utført en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA), og vi har fått veiledning 
fra Datatilsynet. 

• Vi har sammen med NIF implementert risikoreduserende tiltak for å sikre god ivaretakelse av spilleres og 
andres personvern

§ Sekretariatet kan stoppe strømming av kamp dersom det oppstår hendelser som ikke bør filmes

§ Spillere kan reservere seg mot filming og bruk av navn i kampgrafikk i Min Idrett

§ Lagledere kan reservere lag mot filming i TurneringsAdministrasjon

§ Personer med hemmelig adresse er automatisk reservert mot filming

§ Kamerasystemene er koblet mot TurneringsAdministrasjon og Min Idrett for automatisk start og stopp av kamera 
ved kampstart og slutt

§ Kampene er kun tilgjengelig for abonnenter i begrenset tid 11



Sentrale punkter
Dagens situasjon

I dag filmes kamper av ivrige familiemedlemmer og supportere, og spres på sosiale medier. Det gjøres ikke i tråd 
med personvernregler.

Plattform for norsk breddeidrett
Produserer kamper fra hele Norge. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom TV 2, Amedia og MyGame. Idretten vil også få 
tilgang til utstyret for å forbedre kvaliteten på trening og analyse.

Samarbeid på tvers av idrettene
Tjenesten er laget i samarbeid med NIF, Norges Håndballforbund, Norges Basketballforbund, Norges Ishockeyforbund, 
Norges Bandyforbund og Norges Volleyballforbund. Prosjektet skal videreutvikles i samarbeid med Norges 
Fotballforbund.

Personvern
Integrasjonen mot NIF sitt sentrale digitale system sikrer en trygg og robust håndtering av personvern. Personvern og 
sikkerhet blir ivaretatt for alle som deltar. Norges Idrettsforbund og MyGame bærer det hele og fulle ansvar for at 
personvernlovgiving følges.

Styrker klubbøkonomi
Kameraene installeres og drives uten investeringer for klubbene. En andel av inntektene går tilbake til idretten. Dette vil 
igjen øke engasjementet for breddeidrett. Styrket klubbøkonomi.
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NIFs tilnærming – ønsker å bidra til:
• god informasjon og riktig håndtering av digital 

etikk (innenfor rammene av lovgivning-
Minidrett

• god dialog med Datatilsynet
• utarbeidet veiledere og retningslinjer
• bistått sikre rammer og prinsipper som 

kommersielle aktører må følge
• bidrar til å sikre eierskap til data
• legger til rette for nye inntekter for 

breddeidretten
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Informasjon
• Krav om god og tydelig informasjon 
• Distribusjon til involverte parter i forkant av produksjon, underveis i 

haller/arenaer der live opptak foregår og på alle relevante flater der berørte 
kan utøve sine rettigheter (MI).

• Må inneholde informasjon om filmingen - hva dette innebærer og hvilke 
rettigheter den enkelte har – blant annet reservasjonsrett og håndtering av 
personer med beskyttelsestiltak.

Øvrige tiltak for ivaretakelse av de berørtes rettigheter og personvern:
• Lagringstid
• Sletting
• Innsyn

Ivaretakelse av rettigheter og rutiner


