
A - Dagen før kamp: 

1. Sjekk at hallen er åpen på kampdagen. Minimum 40 minutter 
før kampstart.  
Administrasjonen i GT på dagtid (38 09 50 98 ) eller kommu-
nens vakt på Idda (38 07 54 11) på kveldstid/helger kan svare 
på dette og har nøkkel hvis dere trenger det. 

2. Avtal hvem som tar med PC/PAD med nettilgang for LIVE 
registrering. Lag gjerne en messenger-gruppe med dem du 
har ansvaret sammen med. Dette letter kommunikasjonen.  

3. Hallene er foreløpig ikke utstyrt med godt Wifi og vi anbefaler 
at den enkelte deler litt Wifi til registreringen. Det er ikke 
mye data som overføres, så vi håper det går greit. 

B - På kampdag, før du går på kamp! 

Print ut et papireksemplar av kamprapporten og eksporter kampen 
til LIVE. Denne er nå klar i Turneringsadmin (TA). (Dette kan ikke gjø-
res før på kampdagen). Her følger oppskriften: 

1. Logg inn her: https://ta.nif.no 
Brukernavn: gimletrollik Passord: Gimletroll1967 

2. Velg «Live-kamper», Velg Sesong «håndball» og 
«Håndballsesongen 20xx/20yy), Velg kampnummeret til den 
kampen du har ansvaret for, Velg «Åpne kamprapport», 
Sjekk at begge lagenes spillere er registrert på kamprappor-
ten og Skriv ut kamprapporten. 

3. Returnerer du til toppen av siden og velg knappen 
«Eksporter kampdata til LIVE». 
Alt er nå klart for LIVE-registrering.  

4. Velg «Gå til Live». Du får nå opp LIVE Menyen. 
Det er her du starter når du møter opp i hallen! 
Det kan være lurt å gjøre seg kjent med menyene før kampen 
begynner.  
Ikke være redd for å gjøre noe galt!  

D - Under kamp! 

En tar ansvar for måltavlen, en tar ansvar for LIVE registreringen.  

Live registrering 

1. Åpne valget «Gå til LIVE registrering» i Menyen.  

2. Dette skjermbildet åpnes og kampen kan begynne. 

3. Ved advarsel 
(gult kort), 2 
minutter eller 
annen bestraft-
nin velges 
«bestrafning».  

4. Når en omgang 
er over velges 
den røde firkan-
ten bak klokke 
og omgangsvis-
ningen. Velg «Avslutt omgang» etter endt omgang. Velg 
«Avslutt omgang og kamp» ved kampslutt. 

5. Vinduet «Registrering ved kampslutt» åpnes automatisk.  
Her registreres tilskuere, Kampens Tidtaker eller Sekretær 
samt notater om kampen som f.eks.:  bemerkninger vedr. 
Spillere, Lisens, Utvisninger, protester, anmerkninger vedr. 
Ball, bane eller arrangementet. Virker ikke PIN for Dommer 
eller Lagleder noteres dette her i feltet.  

6. Avslutt og returner til hovedmeny ved å velge den grønne 
knappen «Fullfør». 

E - Signer kamprapport: 

1. Velg «Kamprapport» i menyen. 

2. Velg «Signer kamprapport» øverst på siden 

3. Velg «Signer» etter hver PIN inntasting. 

4. Velg Tilbake når Dommere og Lagledere har signert. 5. Kamprapporten er nå FERDIGREGISTRERET! 

C - I hallen før kamp! 

1. Sett fram bord og panelet til måltavlen. 

2. Sett opp måltavlen med riktig spilletid. Det skal ligge bruks-
anvisning for de ulike måltavlene i den enkelte hall.  

3. Finn fram utskrift av kamprapporten og penn. 

4. Sett fram 2 benker på hver side av sekretariatet. 

5. Sjekk at banen og målene er ryddet og klare for kamp. (Heis 
opp basketmålene der det er mulig) 

6. Informer dommerne om å 
- Gi tydelige tegn til sekretariatet.  
- Ikke forlate banen før kamprapporten er digitalt signert med 
PIN. 

7. Informer trenerne om å 
- Signere kamptroppen sin før kampen 
- Be spillerene om å snu seg til sekretariatet ved mål og be-
strafning. 
- Signere kamprapporten før de går i garderoben etter kam-
pen. 

8. Logg inn i TA som vist i pkt. B1. 

9. Velg «Live-kamper», Velg Sesong «håndball» og 
«Håndballsesongen 20xx/20yy», Velg deretter «Gå til Live» 
bak den kampen du har ansvaret for.   

10. Signer kamptropp  
Åpne valget «SPILLERE» i Menyen.  
Velg «Signer kamptropp», be en 
Lagleder fra hvert lag om å sjekke 
at lagoppstillingen er korrekt og 
signere troppen med sin PIN. Alle 
lagledere har PIN. Trykk «Signer» 
etter hver PIN inntasting. 
Returner til Menyen ved å velge 
«Tilbake».  
Dere er nå klare til kamp!  

Meny 

F - Etter kamp 

1. Sett måltavlen på plass hvis dere er siste lag. 

2. Rydd på plass bordet og stolene. 
 

Ønsker du en mer detaljert brukerveiledning på LIVE registrering, finner du det her: https://www.handball.no/globalassets/turneringsadmin/live/live---standard.pdf 


