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HURTIGGUIDE / HUSKELISTE DIGITALT KAMPSKJEMA (LIVE-ADMIN) 

Innebandy 

 

1. Logg inn i TA.nif.no (evt. via Min Idrett). 
2. Gå til Klubb -> Live-kamper 
3. Finn aktuell kamp og kontroller lagenes Kamptropper og draktnummer –legg til spillere 

hvis det mangler noen. 
4. Klikk Eksporter kampdata til LIVE, vent på bekreftelse, klikk Gå til LIVE. 
5. Kontroller Kamptropp i listen til høyre eller legg eventuelt inn manglende spillere i 

Kamptropp inkl. draktnummer fra spillerstallen (listen til venstre). Hake av spillere og 
støtteapparat med Deltatt. Hake av Målvakter, Kaptein og eventuelt spillende lagleder 
med Lagansvar. 

6. Velg Signer Kamptropp – Signering av Lagleder eller spiller med Lagansvar med pinkode 
for å bekrefte riktig kamptropp (kamp SKAL ALLTID føres selv om det ikke er signert for 
kamptropper). 

7. Gå til LIVE registrering – velg Målvakter ved avansert registreringsnivå (elite/1. div. 
østland menn), start kampen og klokken. 

8. Registrere kampens hendelser (Mål, utvisninger og lignende). 
9. Trykk Avslutt periode / Avslutt periode og kamp øverst til høyre. 
10. For avansert registreringsnivå (elite/1. div. østland menn) - Registrere lagenes beste 

spillere, faktisk start- og sluttid og tilskuertall. 
11. Legg inn evt. kommentarer i Internt notat. 
12. Kontroller at alle hendelser har person lagt til. Hendelser med advarsel må kontrolleres 

litt ekstra (IKKE slett hendelser), og evt endre hvis det mangler noe (se bort fra advarsel 
der det mangler målgivende, hvis det er riktig). 

13. Signering Dommere – Klikk Kampskjema/Signering, klikk Signer kampskjema - legg inn 
pinkode til minst én av dommerne og trykk så Signer. Lukk fanen med kampskjemaet slik 
at du igjen er i avslutningsbildet der du registrerte tilskuertall osv. (kamp SKAL ALLTID 
avsluttes, se pkt. 14, selv om dommer ikke klarer å signere). 

14. Klikk AVSLUTT nederst til høyre og vent på at sluttføring av kampen er ferdig og du får 
beskjed om at kampen er lukket. 

 

 

NB! Ha alltid et blankt kampskjema eller et notatark tilgjengelig. 


