
 
 

Stockholm, 2022-07-13 

Sändningsrättigheter och kommersiella rättigheter för 
ATG Svenska cupen säsongen 2022-2023 

 

Sändningsrättigheter 

Generellt äger och förfogar SHF ensamt över samtliga tv-, webb- och radiorättigheter samt alla andra 

former av upptagning och överföring av ljud och rörliga bilder från landskamper och andra matcher 

som administreras eller sanktioneras av SHF eller dess distriktsförbund. 

Rättigheterna omfattar såväl direkt- som eftersändning liksom matcher i sin helhet eller delar därav. 

Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium. Angivna rättigheter 

får således inte nyttjas utan tillstånd från SHF. 

ATG Svenska cupen kommer även i år att sändas via Solidsports plattform. 

Samtliga matcher i ATG Svenska cupen ska sändas genom strömning på webben och deltagande 

lag har genom anmälan förbundit sig att tillhandahålla webbsändningsutrustning och funktionärer som 

direktsänder och strömmar matchen via Solidsports plattform.  

Det kan förekomma att SHF eller Solidsport engagerar externa produktionsbolag som övertar 

ansvaret för att matchen sänds. Detta kommer att ske i samverkan mellan aktuell förening och 

Solidsport. I de fall föreningen har önskemål om samverkan kring ytterligare samarbeten kring 

produktion och platser där matchen ska sändas på så sker det först utifrån överenskommelse genom 

Solidsport. Fortsatt äger SHF de kommersiella ytorna i samband med sändningarna av tävlingen. 

 

Produktion 

Genom sändningarna av ATG Svenska cupen bygger vi en gemensam produkt och där vi är beroende 

av varandra. Den största gruppen av presumtiva tittare finns hos bortalagets följare och där finns det 

fortsatt en stor möjlighet att tillsammans med gästande förening sprida kunskapen om sändningen av 

matchen.  

Många föreningar tillsatte redan under föregående tävlingsår kommentatorer i gruppspelet vilket var 

mycket uppskattat och uppmärksammades av all access-tittare som hörde av sig med positiv 

feedback. Detta har i sin tur lett till en förväntan av att detta skulle vara standard i alla sändningar. 

Från och med åttondelsfinalerna ska matcherna kommenteras, men kommentatorer uppmuntras 

även i gruppspelet. Ju bättre produktioner, desto större värde för såväl tittare som arrangerande 

förening. 

Samtliga matcher ska producera highlight-paket, för vilket det finns en funktion inbyggd i 

broadcasting-appen. Fördelning av PPV-intäkterna görs efter att finalerna är spelade. Utifrån det 

underlag som då presenteras får respektive förening fakturera Solidsport. 

 

Kontakt hos Solidsport är: 

Daniel Ragnarsson 

+46 70 773 78 07 

dragnarsson@solidsport.com 


