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MYWEBSPORT: Køb eller leje til at eje
MYWEBSPORT-systemet er tilgængeligt omgående, alle registrerede spillere kan bruge systemet.
Efter vellykket tilmelding logger medlemmet på MYWEBSPORT-systemet med sit brugernavn og
adgangskode. Tilmelding foregår via www.mywebsport.com. Alle MYWEBSPORT-deltagere er automatisk også medlem af MYWEBSPORT WORLD ASSOCIATION (MWA).
Klubber, som har erhvervet og installeret MYWEBSPORT, skal månedligt betale 50 euro i vedligeholdelsesgebyr. Dette inkluderer samtlige opdateringer og support. Eneste forudsætning for
MYWEBSPORT-klubber er en internetforbindelse.
„Efter, at jeg er begyndt
at bruge MYWEBSPORT
til træning, kan jeg mere
målrettet bekæmpe
svaghederne i mit spil.
Træningen bliver meget
mere effektiv. Derudover giver systemet mig
mulighed for at undervise spillere i hele verden,
uden at bruge tid og
penge på at rejse.“

Andreas Efler

Vice-verdensmester
for landshold,
MYWEBSPORTTræner og forfatter

DEN NYE DIMENSION I BILLARD

For klubber er der muligheden for at finansiere MYWEBSPORT enten ved kontant køb eller langfristet at leje til at eje det.

Kontakt
Den aktuelle prisliste, betingelserne for leje til at eje samt alle yderligere
informationer findes på www.mywebsport.com

MYWEBSPORT
Jimmy Riml
Schlerngasse 1b
6020 Innsbruck, Austria

MYWEBSPORT ER STARTET!

www.mywebsport.com
info@mywebsport.com
+43 664 3454157

7 Lande · 2 Kontinenter · 16 Steder
Infos: www.mywebsport.com, info@mywebsport.com

www.efler-billard.com
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Arnim Kahofer

Dobbelt europamester, 50-gange østrigsk
mester og MYWEBSPORT-Træner
www.arnim-kahofer.com
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„MYWEBSPORT har grundlæggende
ændret min måde at træne billard.
Jeg kan forbedre mit spil ved at træne
væsentligt mere målrettet, effektiver
og mere praktisk orienteret. De talrige
Features åbner nye måder og muligheder
til at udvikle spillet yderligere. Jeg kan
på det varmeste anbefale MYWEBSPORT
til alle, som seriøst beskæftiger sig med
billard.“

Kommer
snart

„Detaljeret kamp- og spilleanalyse kendte jeg indtil
nu kun fra fodbold på TV.
MYWEBSPORT gør det muligt
– også i billard. DEN revolutionerende metode til altid og
konstant at forbedre ens spil
– jeg er fascineret!!“

Martin Horn

Flere gange verdensog europamester, World Cup
vinder og Tysk Mester samt
MYWEBSPORT-Træner
www.martin-horn.com
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MYWEBSPORT-LOKATIONER:
1	Innsbruck (AT) – Billard Sport Arena, Billardcenter
2	Regensburg (DE) – Landesleistungsstützpunkt BBV (BC Regensburg 1926 e.V.)
3	Wien (AT) – BSK Union Wien, Billardcenter
4	Hinterbrühl (AT) – Billardskole Andreas Efler
5	Stuttgart (DE) – BC Stuttgart 1891 e.V. Billardcenter
6	Essen (DE) – Billardakademi Martin Horn
7	Wien (AT) – Wiener Billard Assoziation (WBA), Arnim Kahofer
8 Kolsassberg (AT) – Mario Prantl/Entwicklung

9	Cheongju (KOR) –William’s Billiard Academy
10	Wien (AT) – Billard Club Elite Wien, Billard-Club
11	Saint-Maur-des-Fossés (FR) – Billardakademi Jérémy Bury
12	Berlin (DE) – B.C. billard international, Billardcenter
13 Porcia (IT) – Green Planet Gold, Billardcenter
14 Bozen (IT) – Marco Zanetti
15	Zürich (CH) – Billardclub Zürich, Billardcenter
16 Erlangen (DE) – ATSV Erlangen, Billard Club

2

“Jeg er overbevist om, at
MYWEBSPORT vil forårsage et opsving for billard
sporten. Jeg glæder mig
allerede til, at eleverne i
mit billard akademi skal
til at træne med MYWEBSPORT. Det vil forenkle og
dramatisk forbedre træningen med mine elever.”

William Oh

Træner, Billard instruktør
for Luftvåbnets akademi,
International Directør for
KBF, Præsident for
KOZOOMKOREA
www.kozoom.co.kr
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Billard uden grænser – MYWEBSPORT-Software

Billard uden grænser – MYWEBSPORT-Hardware

MYWEBSPORT-Teknologien gør det muligt, at kontakte enhver spiller – ligegyldig hvor i verden han
lige nu befinder sig – og spille mod ham eller træne med ham. Efter endt serie optager kameraet
ballernes position og overfører dem på en brøkdel af et sekund til systemet, som sender informationerne til den anden computer. Modstanderen (Træningspartneren) placerer ballerne ved hjælp af
laseren og spiller.

Det komplette MYWEBSPORT-system består af en boks i rustfrit stål, som indeholder et specialkamera og en præcisions-laser.
Hele systemet håndteres af den medfølgende computer, som nemt betjenes via touchscreen og multifunktions-fjernbetjeningen.
Der medfølger også webcam, headset med mikrofon, et stort flat-TV og monteringsbeslag.

MYWEBSPORT – Nye revolutionerende muligheder
➜ Genspil kampe
Alle kampe – også interne i klubben – kan optages og gemmes. Således kan man ganske enkelt
bagefter rekonstruere, analysere og forsøge svære positioner igen.
➜ Diskutere løsninger på svære positioner
Specielt svære positioner kan gemmes i systemet ved tryk på en knap – således kan hele billardverdenen hjælpe med at finde en løsning.
➜ Kontakte verdensklassespillere
Naturligvis er det også muligt få råd fra billardens Crème de la Crème:
Hvordan ville Marco Zanetti & Co spille disse baller?
➜ Organisere turneringer
Turneringer er med MYWEBSPORT ikke længere bundet til et sted. Man mødes virtuelt via internettet, men spiller rigtig billard mod hinanden. Også positions-turneringer er ganske enkle at lave.
Registrerede MYWEBSPORT klubber kan selv organisere turneringer -i hele verden - og dermed
forbedre klubbens økonomi.
➜ Træning
Her åbner MYWEBSPORT helt nye muligheder. Databasen indeholder allerede mere end 1500 positioner med en kort beskrivelse samt løsninger. Disse kan ganske enkelt projekteres på billardbordet med laseren.
➜ Spil mod verdensklassen
Med MYWEBSPORT kan man booke topspillere – sådan kan man måle sig med de bedste i verdenen.
➜ Booke træner
Mange topspillere er også trænere, som ganske enkelt kan bookes via MYWEBSPORT.
Spiller og træner behøver ikke mere at være på samme sted. Udgifter og tid til rejser forsvinder.
Trænere og spillere kan undervise andre hjemmefra og får dermed mulighed for en ekstra indkomst.

„MYWEBSPORT åbner
helt nye horisonter i Billard – i sportens tjeneste
og en innovativ underholdning.“

Marco Zanetti

Dobbelt Verdensmester

➜ Simultan-træning
Topspillere eller-trænere vil regelmæssigt afholde simultan-træninger. Forskellige positioner og
løsninger forklares og demonstreres – MYWEBSPORT medlemmer, som er logget på systemet kan
følge træningen og prøve positionerne med det samme.

Mywebsport-Komponenter
➜ Boks i rustfrit stål
I den kompakte boks i rustfrit stål, som
monteres direkte over bordet, er highresolution specialkameraet og præcisionslaseren. De kontrolleres af computeren
overfører ballernes positioner millimeterpræcist til billardbordet.
➜ Terminal
Computer og skærm befinder
sig ligeledes i en boks i rustfrit
stål af høj kvalitet. Samtlige
funktioner betjenes ganske
enkelt via Touchscreen.
➜ Fjernbetjening
Multifunktions-fjernbetjeningen er hjertet
i MYWEBSPORT-teknologien. Med den
kan samtlige trin udføres: Udløsning af
kameraet, aktivering af laseren, overførsel
til computeren, Touchscreen navigering,…
også placering af ballerne er millimeter-præcis med fjernbetjeningen. Den
integrerede skabelon passer perfekt til
laserkrydset.
➜ Webcam og Flat-TV
Webcam, stort Flat-TV og internettet
gør det muligt at se hinanden i real-tid
– Spillerne står (næsten) ansigt til ansigt.
➜ Headset
Via det trådløse headset kan spillerne - i
real-tid - kommunikere med hinanden eller
træneren.

