Informasjon til Foreldre
MiniPro Analyse
MiniPro er et enkelt analyseprogram hvor målgruppen er unge spillere i en utviklingsfase. Programmet
er utformet slik at det skal være enkelt å fokusere på spillerens utviklingsmål på en måte som faller
ungdommene naturlig.

Vi anbefaler denne framgangen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Treneren trenger hjelp til å dokumentere situasjoner for hver enkelt spiller som er i kampen.
Få en innføring i MiniPro, kamera og hvordan dette skal kobles sammen
Avtal med treneren om hvem som skal filme og hvilke som skal tagge spillere.
Det er enkelte ting som er viktig for en trener å få informasjon om i en videoanalyse. Ta en
samtale med treneren om hva han ønsker å ha fokus på i tillegg til å registrere spillere, mål
og skudd. Det er 6 variabler som er tilgjengelig for spesielle forhold i kampen. Få en
forklaring fra treneren hva som er bakgrunnen for bruken av den enkelte variabel.
Under kampen skal du forsøke å få registrert flest mulig av alle involveringer og defensive
handlinger fra den enkelte spiller. Det kan være en fordel å være to stykker som registrerer
involveringer fra spillerne. Den ene sier høyt spillernavn eller nummer, og den andre sitter
og tagger.
Etter kampen skal analysen eksporteres ut fra MiniPro. Hvis den eksporterte kampen skal
flyttes til flere USB-disker bør man benytte 2-3 PC´er til kopieringen etter kampen slik at
spillerne får med seg hver sin stikk. Dette er en fin oppgave for flere foreldre etter kampen.
Hvis kampen skal overføres til en FTP server med funksjoner som er innebygget i Interplay,
så må dette gjøres fra analysemaskinen via internett. Dette gjør det enkelt å dele analysen
til alle gjennom Internett. Se Generell informasjon fig. 2.
Hvis kampen bare blir filmet, så kan kampen analyseres i ettertid av trener eller andre.
Analysen kan bli distribuert via nettet i ettertid som i punkt 6. Se Generell informasjon fig.3.

