BRUKERVEILEDNING

DIGITAL KAMPRAPPORT – HVORDAN FØRE KAMPER LIVE?
1. Åpne nettleser (Chrome) og gå inn på ta.nif.no
2. Logg inn med:
Brukernavn: fjellhammar
Passord: Fjellhammer1931
3. Gå til Klubb à Live-kamper
4. Finn aktuell kamp - klikk på kampnummeret
5. Eventuelt rediger spillere, hvis spillerstallen ikke er riktig
6. Trykk på ”Eksporter kampdata til LIVE”
7. Vent på bekreftelse.
8. Klikk Gå til LIVE.
9. Kontroller / Legg inn Kamptropp inkl. Draktnr.
Om det mangler spillere/lagledere under Spillere tilgjengelige, gå til kampdetaljer i TA og søk
opp og legg til ny spiller/lagleder.
Avslutt med å klikke på Eksporter kampdata til LIVE. VENT PÅ BEKREFTELSE!

10. Signering Lagledere for å bekrefte riktig kamptropp – velg Spillere. Signeres
ved å bruke PIN-kode fra Min Håndball-appen. Gjelder på kamper fra og med G/J 11 år.

11. Gå til LIVE registrering – start kampen og klokken ved å trykke på ”play”tegnet ved siden av klokken helt øverst på siden.
12. Registrere kampens hendelser (Mål, Bestrafing og lignende).
Når du trykker på ”mål”/”bretrafning”/etc, må du legge inn navn på
spiller ved å trykke på spilleren. På G/J 11 års kamper legges kun inn mål, ikke hvem
som scora.

13. Trykk ”Avslutt omgang” når 1.omgang er ferdig.
14. Trykk på ”play”-tegnet ved siden av klokken for å start 2.omgang.
15. Registrer kampens hendelser.
16. Når 2.omgang er over, trykk ”Avslutt omgang og kamp”
17. Kontroller at en spiller/person er lagt til/koblet opp mot alle hendelser.
Gjelder fra G/J 12 årskamper.

18. Signering dommere – Klikk Kamprapport og så Signer Kamprapport.
Dommerne og lagledere har egne PIN-koder som de bruker for å signere kamprapport. De
finner sin PIN-kode på Min Håndball-appen.

19. Legg inn evt kommentarer i Internt notat, og navn på tidtaker og/eller
sekretariat.
20. Klikk Fullfør under Registrering ved kampslutt (dersom den ikke mangler
hendelser person/spiller).
Ha alltid en blank kamprapport eller et notatark tilgjengelig.
Viser ellers til https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktiskinfo/palogging/brukerveiledninger/live/

