
HURTIGGUIDE / HUSKELISTE DIGITAL KAMPRAPPORT (LIVE-ADMIN) 

     
Bilde 1                                                                                          Bilde 2 

1) Koble enheten til Internett  
(Jotunhallen: 2018jotunhallen; Bugårdshallen: skapa gjestebruker; eller bruk din mobil som WIFI hotspot) 

2) Logga inn i TA (https://ta.nif.no/) med brukernavn "sandefjordturn" og passord "Passord123" 

3) Velg «LIVE-kamper»  Dagens kamper bør listes 
Saknes dagens kamp sjekk at rett sesong er vald lengst oppe på siden samt rett dato  
 Finnes ikke kampen likevel så har den ikke aktiverts for LIVE-rapportering! 

4) Velg «LIVE-eksport» og etter bekreftelse «Gå til LIVE» 

5) Velg «SPILLERE» (bilde 1) og be lagledere sjekke lagoppstilling og gjøre endringer ved behov 
Mangler spillere gå til Kampdetaljer i TA og legg til, avslutt med å klikke på Eksporter kampdata til LIVE 

6) Gå tilbake og velg «SIGNER KAMPTROPP» og be lagledere mate in sin personlige PIN-KODE  
Rekker men en per lag, PIN-KODE er personlig og endres ikke, står i Min HÅNDBALL-appen 

7) Velg «GÅ TIL LIVE REGISTRERING» (bilde 1) og starte rapportering for hjemmelag/bortelag (bilde 2) 

 Start/stop:  AVSPILL knappen øverst (bilde 2) 

 Vanlig mål:   «Mål» + «SPILLERE» + «OK» 

 Mål 7m:   «Mål 7-meter» + «SPILLERE» + «OK» 

 2 minutter/gul/rød kort: «Bestrafning» + «SPILLERE» + type bestrafning + «OK» 

 Timeout:  «Timeout» + LAG (husk starte klokken igjen etter time-out!)  

 Slutt 1. omgang:                    klikk på STOP symbolet () øverst (bilde 2), Velg så ”Avslutt omgang” 
Klokken blir da nullstilt og omgangsvisningen viser ny omgang 

 2. omgang:  Starte 2. omgang ved å starte klokken 
Det meste kan endres ved feil! Klikk bare på hendelsen og endre spillere, tid, m.m. 
For å slette registrerte hendelser klikk først på «vis alle hendelser» + endre eller evt. klikk «slett» 

8) Avslutt kampen gjennom å klikke på STOP symbolet (), Velg så ”Avslutt omgang og kamp” 

9) Legg in eventuelle kommentarer 

10) Velg «Signer Kamprapport» og sjekk gjennom en gang til tilsammen med dommere og lagledere 

11) Velg «Signer Kamprapport» en gang til øverst 

12) be dommere mate in sin personlige PIN-KODE  
PIN-KODE er personlig og endres ikke, står i Min HÅNDBALL-appen,  

13) Velg «SIGNER» og «FULLFØR OG AVSLUTT KAMP» og bekreft! 

14) Logga ut ur TA eller steng nettleseren. 

KLART! ;-) 

https://ta.nif.no/

