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Instruktioner för VEO-kameran 
Stuvsta IF har investerat i en VEO kamera för att filma matcher. Att kunna se matchen i 

efterhand kommer att hjälpa våra tränare att analysera spelarens beteende och det 

kollektiva arbetssättet. Det kommer också hjälpa våra spelare att se sig själva utföra 

fotbollsaktioner och komma till större insikt.  

VEO-kameran lånas ut i samband med matcher som laget vill filma och sedan kunna 

analysera. När man filmat en match så överför man den inspelade matchen från kameran till 

Stuvsta IF’s plattform på nätet. Det tar rätt lång tid att tanka över matchen till att matchen 

ligger i plattformen. 

För vilka lag lämpar det sig att använda sig av VEO? 

Från spelform 7 mot 7 är det lärorikt att tillsammans med spelartruppen analysera minst en 

match per antal lag. Boka gärna konferensrum på Stuvsta IP för en samling med 

spelartruppen eller gör det på ett träningsläger. I spelform 9 mot 9 rekommenderar vi mer 

frekvent användning av VEO. I spelform 11 mot 11 ska matchanalys med hjälp av VEO vara 

ett vanligt inslag som del av vår spelarutbildning.  

Självklart kommer begränsningen med en kamera för tillfället hur mycket det går att 

använda kameran.  

Registrera ett lagkonto 

Varje lag som vill låna kameran behöver registrera en kontaktperson genom att skicka e-post 

till kansli@stuvstaif.se. Vi behöver namn, email och lagets namn. Kontaktperson kan tex 

vara lagledaren eller tränaren eller en kameraintresserad förälder. Man kan givetvis vara 

kontaktperson för flera lag. Alla inspelningar sparas på Stuvsta IF’s konto men du behöver ett 

eget konto för att kunna redigera och dela dina inspelningar. 

Låna kameran 

För att låna kameran skickar ni e-post till kansli@stuvstaif.se och anger namn, lag, dag och 

tid. Bokade tider kommer att registreras på ett dokument hos kansliet. Generellt så har våra 

seniorlag alltid prioritet. Övrigt så gäller - om två lag vill låna den samma dag och tid kommer 

vi att prioritera lag som inte har lånat förr eller lag som väntat längst. Kameran hämtas ut på 

kansliet under vardagar. Är det flera lag som tänkt använda kameran under en helg så måste 

lagen själva hantera överlämning av kameran mellan lagen då kansliet är stängt under 

helgerna. 

Support Stuvsta IF 

För frågor om användning, lagkonton osv kan ni kontakta Robert på 070-259 1430. Läs gärna 

igenom nedanstående instruktioner först. 

 

 



 

Videoanalys med VEO 
Kamerapaket 

Kamerapaketet består av följande komponenter: 

• Kamerahuvud med två linser 

• Justerbart stativ  

• Strömkabel  

• Kameraväska 

• Väska med förankringsrep för stativ 

• Väska för tyngder 

Förberedelser övrigt 

Kontakta kansliet så att ni får en användarid till VEO. 

Starta en inspelning / Börja filma 

Plocka fram utrustningen och: 

• Sätt på kameran (tryck på knappen på kameran tills en grön 

lampa lyser) 

• Sätt fast kameran på medföljande tripod-ställning och placera 

ställningen rätt (se nedan) 

• Se till att ni har bluetooth påslaget på telefonen 

• Öppna VEO appen och logga in med dina uppgifter 

• Anslut till kameran: veocam2-212a9 Lösenord: kickoff! 

• Börja inspelningen genom att trycka på den röda knappen 

längst ner på skärmen. 

• En timer börjar nu att räkna upp och inspelningen startas 

När du har startat inspelningen fortsätter kameran att spela in tills du 

ansluter till kameran igen och stoppar inspelningen. Du kan med andra ord gå ifrån kameran 

och använda din smartphone till något helt annat under tiden. Om det uppstår problem att 

starta inspelningen visas en snabbmeddelande som säger att något gick fel. Pröva då att 

ansluta dig igen och trycka på röda knappen igen. 

Viktigt! 

När våra barn-och ungdomslag planerar att använda kameran ska motståndarlagets ledare 

kontaktas för en avstämning så att det är okej att filma matchen. Informera att matchen 

filmas i utbildningssyfte inom vår klubb och att den inspelade matchen inte sprids vidare.  

Rigga kameraställningen 

Plocka fram tripoden, sätt fast kameran på den och se till att: 



• Kameran placeras vid planens mittlinje, 3-4 meter bakom sidlinjen, så HÖGT upp som 

möjligt 

• Se till att alla planens fyra hörnflaggor/hörn syns på förhandsgranskningen 

• Andra bollspel i närheten kan störa – placera kameran så att enbart din match syns 

• Solen ska helst vara bakom kameran 

När du har riggat kameraställningen sköter sig allt av sig själv men du bör kontrollera att 

kameran inte rör sig ur position pga starka vindar eller att någon kommer åt ställningen. 

Använd i sådana fall de säkerhetslinor eller tyngd för att säkra kameraställningen. Laget som 

lånar kameran ansvarar för att kameran och övrig utrustning hanteras försiktigt. Vid blåsigt 

väder ska man beakta stor aktsamhet. 

Avsluta inspelningen 

Genom att: 

• Anslut din smartphone till kameran 

• Avsluta inspelningen - genom att trycka på den röda knappen längst ner på skärmen 

• Stäng av kameran - genom att trycka på knappen på kameran tills alla lampor 

slocknar 

• Inspelningen ligger nu lokalt på kameran och behöver laddas upp (se nedan) 

• Plocka ned utrustningen och packa ihop kameran i medföljande transportlåda 

Ladda upp inspelningen och förbered kameran för nästa lag 

Genom att: 

a) Anslut kameran till 230 V eluttag med den medföljande strömadaptern 

b) Anslut kameran till Internet genom ett wifi-nätverk. Se appendix 1 för instruktioner 

ifrån VEO 

c) Kameran börjar automatiskt ladda upp dina inspelningar så snart den är ansluten till 

internet. För detta behöver du inte ansluta till din kamera via appen 

d) Sist: Se till att kamerans batteri är 100% uppladdad, ladda med kameran avstängd. 

Obs. Du behöver ett BRA internet och det kan TA LÅNG TID innan inspelningen har laddats 

upp. 

Redigera och dela med dig av inspelningen 

Genom att: 

• För att tilldela inspelningen till ett specifikt lag, klicka på länken som skickas på mejl 

till ditt lags kontaktperson (eller navigera till app.veo.co och hitta inspelningen). 

• Klickar du på länken så öppnas Inställningsfönstret direkt. Annars klickar på de tre 

punkterna i det övre högra hörnet av videospelaren och sedan på "Redigera". 

• Ange nu: 

o TITEL på inspelningen – tex ”SIF P09 – Tullinge 210820” 

o YOUR TEAM – tex ”Stuvsta IF Pojkar 2009” 

o OPPONENT TEAM – tex ”Tullinge” 



o MATCH INFO – dvs Home eller Away, kickoff date, kickoff time 

o Spara och inspelningen kommer nu att visas under den valda lagsidan 

• När detta är gjort kan du redigera/acceptera höjdpunkter och till sist dela länken 

• Dela inspelningen genom att helt enkelt mejla ut länken till ditt lag. Spelarna kan t ex 

själva analysera sin match hemifrån. 

Videospelarens funktioner 

a) Followcam: Kameran följer automatiskt bollen. 

b) Panoramic: Bildupptagning från kamerans båda linser för översikt av hela planen. 

c) Interactive: Manuell styrning av kameran genom muspekare. 

d) Grid: Plattformen markerar ut planens spelkorridorer. 

e) Checkers: Plattformen markerar ut ytor i ett rutnät. 

 

Highlights 

Här kan ni markera ut sekvenser från matcherna åt både kollektivet och enskilda spelare. 

Plattformen kommer automatiskt markera ut när halvlekarna börjar och när målen är gjorda. 

a) Tryck på “mark highlight” på den tidpunkt i inspelningen du vill lyfta. 

b) Välj vilken spelare du vill ska uppmärksamma höjdpunkten, eller lämna den rutan 

tom om det är en kollektiv höjdpunkt. 

c)  Välj vilken typ av höjdpunkt du vill markerna: 

a. Skott på mål? 

b. Frispark? 

c. Försvarsspel? 

Spara! 

 

Lägga till spelartruppen 

a) Klicka på din lagenhet på framsidan av app.veo.co 

b) Välj “invite team member” 

c) Fyll i namn och mailuppgifter. 

d) Välj rollen “player” 

e) Välj permission role “viewer” 

f) Skicka inbjudan! 

Inbjudan till att gå med i lagets sida på plattformen skickas nu till spelarens mail. Spelarna 

kommer sedan att kunna se lagets egna inspelningar och de höjdpunkter ni har valt ut åt 

dem. 

 



 

Andra bra tips 

• Torka av kameralinserna före varje inspelning för att eliminera fläckar och smuts som 

kan påverka inspelningskvaliteten 

• Transportera alltid kameran i den skyddande transportväskan 

• Se till att kameran är fullt laddad och att det finns tillräckligt med ledigt minne 

• Vid 100% laddat kan kameran spela in upp till 5-6 timmars video. 

• Vid 100% ledigt minne kan kameran spela in cirka 3-4 matcher på 90 minuter (varje 

match på 90 minuter använder cirka 14 GB data). 

• Lagringsdata raderas automatiskt från kameran när inspelningen har laddats upp 

• Veos supportsidor hittar du här: https://support.veo.co/en/. 

 

 

  

https://support.veo.co/en/


Appendix 1 - How to connect your Veo Cam 2 to a Wi-fi network 

To connect to a Wi-fi network, follow the next steps: 

1. On the camera preview, click on the three dots in the upper right corner of the 

screen. 

2. Go to Camera settings 

3. Scroll down and go to Internet service 

4. Tap on the option Network wi-fi (on iOS) and Network connection (on Android) 

5. You will have the option to add new network; click the + sign 

6. Now you will see a list of nearby networks 

7. Select your preferred wi-fi network and enter the wi-fi password 

8. When the connection is successful, you will see a checkmark next to the wi-fi name 

under My networks 

9. If the wi-fi network doesn't appear on the "Networks nearby" list, simply click on set 

up manually. Add the wifi name and the password. 

 

Once connected to the wi-fi, you will see this icon on the top left corner of the camera 

preview: 

 

      

You can now Live stream your games and upload your videos to the Veo platform via wifi. 


