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Indhold
De varmeste bat

Simon

Et formbarometer
over de fem bedste
deltagere i hver
disciplin: Hvem er
de bedste bud på
vindere, med 2-5
linjer om alle på
listen, hvor der
argumenteres for,
hvem der rykker op
og ned eller
eventuelt er nye og hvorfor. Listen
opdateres hver
aften efter spillet er
ophørt, og lægges
online på dr.dk om
aftenen. Dagens
afrunding. Listen
vendes med
Harkamp eller
anden ekspert. I
bunden af hver
artikel linkes til de
forrige lister, så
man kan
sammenligne.
Desuden står
gårsdagens
placering i parentes
ved den
nuværende.Se
format på
hjemmeside.

TV//online

Materialer

Mandskab

Ekstern
ressourcebehov

På TV spottes for
rangeringen, hvis
der er en aktuel
krog omkring
danskere, der
rykker op eller ned
på listen, med
gennemgang af
den relevante top
fem og herefter
henvises til, at man
kan se for de andre
discipliner på
nettet.
På Facebook
engageres
brugerne ved at
henvise til listerne
og dermed opildne
til debat. Der skal
være en relevant
krog, eks. Maze ud
af listen. Ryger
Maze ud af listen
kan TV videreføre
debatten fra
Facebook til TV
eller det kan føres
videre på web.

Ekspert enten
Harkamp eller
anden. En af os til
at holde styr på
En mand hver dag. det.

Bagsiden af battet

Magnus
Test dig selv

Christoffer

Hvis vi finder
nogen virkelig
sjove eller gode
historier, skal de
tilbydes til DR, som
De skæve historier kan egenproducere
ved EM i
til TV og spotte for
bordtennis.
flere historier på dr.
"Bordtennis på
dk. Vi vil i så fald
vrangen", som går poste på Facebook
tæt på mærkelige, som supplement.
sjove, utrolige og
underfundige
Hvis vi finder de
mennesker og
rigtige historier, vil
begivenheder ved de næsten
EM. Målet er, at
automatisk have
der skal publiceres stort
minimum to
delingspotentiale
historier af denne
på sociale medier
type hver dag på
med den rigtige
dr.dk.
rubrik og vinkling.
Ti generelle
spørgsmål om
bordtennis, der skal
være med til at
aktivere brugerne
og samtidig give
dem et større
indblik i sporten. Et
eksempel på,
hvordan quizzen
kan udformes ses
her: http://www.dr.
dk/DR1/Aftenshow
et/Quiz/201001261
55601_12_2.htm

Quizzen skal
primært ligge på dr.
dk, men der kan
selvfølgelig linkes
til den, fra
Facebook og
Twitter. Mulighed
for at spotte på TV
- test dig selv.

Os alle løbende - til
at skrive historierne

En grafiker til at
sætte quizzen op,
og en journalist til
at lave
spørgsmålene.

DR grafiker. Der er
dog lavet talrige af
disse tests inde på
DR i forvejen, så
det er småting, der
skal justeres for, at
det passer til en
bordtennis test.

Den Skæve Vinkel

Michel

Fem GoProkameraer sættes
op i omkring
hovedbordet på
dagens kamp. En
mand sortere i de
enorme mængder
af billeder og
udvælger de
allerbedste, der
sættes i et Galleri.

Billederne lever
deres liv online,
hvor gallerierne
gerne skulle være
så gode, at de
spreder sig på
Facebook blandt
andet. På enten dr.
dk eller DR
Sportens
Facebook-side skal
man evt. kunne
stemme på det
bedste det sjoveste
billede.

Kan vi selv sætte
GoPro-kameraerne
op? Ellers kræves
der er en mand til
dette - og det
samme gælder
med udvælgelsen
af billeder. Kan vi
selv?
Vi har i forvejen to
(eller tre?) GoProkameraer, så vi
mangler minimum
to mere.

En mand til at
sortere i de enorme
mængder billeder
og udvælge de
allerbedste.

Vi sætter selv
kameraerne op
hver eneste
morgen inden
turneringen starter
igen.

Tips og tricks

Rasmus

TV-klip med
danske
bordtennisspillere,
der giver indblik i
spillets detaljer.
Eksempler:
Foklarer hvad er et
loop, hvad
backspin, hvad er
skrueserv,
forskellen på
offensive og
defensive spillere,
og lim.
Ny video bliver lagt
op på dr.dk hver
dag, og videoen
bliver lagt ind i en
fast player på
subsitet.
Videonyhedsartikelen
bliver tilført en kort
tekst.
Vi vil med
videoerne give
seerne et bedre
indblik i
bordtennissporten.
Det ser måske let
ud, når de misser
en let bold, men
hvad er det virkelig
der sker.

Tre klip ligger klar
til starten af
turneringen.
Herefter tilføjes
minimum et klip om
dagen, så vi når op
på mindst otte.

Magnus optager
klippene sammen
med freelance-vj i
uge 41.

Aftale med Allan
Bentsen er i hus.

Turneringens
bedste dueller:
afstemning
online.

Tobias

Vi på redaktionen
udvælger to dueller
fra dagens TVkampe. Et udvalgt
medlem af
redaktionen holder
hver tv-dækket
turneringsdag øje
med
transmissionen, og
noterer undervejs
tidskoderne. De to
dueller klipper vi
sammen, så de kan
bruges til web (hvis
det skal i tv, skal vi
bruge kyndig
klippe-hjælp fra
DR-folket).

Vi uploader det bag
like-wall. Deltager
man i afstemningen
kan man vinde X
præmie. Vinderen
offentliggøres efter
endt afstemning
dagen efter.
Fredag bliver første
duel-battle lagt op
klokken 21:00 og
afstemningen kører
til 15:00 lørdag, så
det kan bruges
aktivt i TV-delen.
Lørdag sættes
anden duel-battle
igang klokken 21:
00 og
afstemningen kører
til 15:00 søndag, så
det kan bruges
aktivt i TV-delen.
Søndag sættes
tredje duel-battle
igang klokken 21:
00 og
afstemningen kører
til 15:00 mandag.
Vinderen får direkte
besked via
Facebook, men
hvis TV vil bruge
afstemningen i
Livesegmentet, så
kan vinderen ogå
offentliggøres her.

Nogen skal
overvåge
livekampene, så vi
med tidskoder kan
Adgang til klippene indsnævre
fra DR
duelfeltet løbende.

Det kræver, at DR
vil hjælpe med at
finde klippene frem,
da vi af gode
grunde ikke er
trænet i at klippe i
deres råbånd.

