
Bruksanvisning Turneringsadmin og LiveBasket kampskjema 
– Enkel versjon (Alle regionsserier). 
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1. Logg inn 
Dere må først logge dere inn i løsningen. Den benytter samme innlogging som på Min Idrett: 

 
 
2. Etter at man har logget seg inn – Velg Turneringsadmin som du finner ned til venstre: 

 
3. Alternativt kan dere logge dere direkte inn i Turneringsadmin: ta.nif.no 
 
4. Når man kommer inn i løsningen velg først «Klubb» deretter «Live-kamper» 

 
 
  



5. Da vil en ny side åpnes opp. Livekamper er kun tilgjengelig aktuell dag – ellers er de skjult. 
Dette for at man skal unngå å velge feil «live-kamp». Klikk på kampnummer for å gå til 
«Kampdetaljer»: 
 

 
 
 
6. På denne siden kan dere legge til spillere som ikke allerede er registrert i spillerstallen til 
lagene – dette skal lagene normalt ha gjort i god tid i forkant av kamp. Klikk da på «Spillere – 
rediger». Hvis det ikke er behov for det - velg «Eksporter kampdata til Live» som dere finner 
oppe til høyre i vinduet. 
 

 



7. Da vil dere få en bekreftelse på at alt er ok og flere valg har kommet fram oppe til høyre i 
vinduet. Velg så «Gå til Live».  

 
 
8. Da vil selve LiveBasket kampskjema nettsiden åpnes: 
 

 
 
I dette vinduet forbereder man og klargjør kampskjema. Når det er foretatt vil man etter 
hvert gå til selve «Live registreringen». Først må spillere med mer legges til. Velg knappen 
«Spillere». 
 
9. Da kommer nedenstående vindu opp. Her velger man hjemmelag og bortelag for å legge 
til kamptroppene. Når det så er gjort skal man signere kamptroppen under «Signer 
kamptropp». Under knappen dommere legger man inn navn på sekretær, tidtaker og 
eventuell skuddklokketidtaker. 
 

  



 
10. Legg inn spillere i kamptropp fra spillerstall ved å trykke på navnet til spillerne. 

 
 
11. Når man har flyttet over de spillere som skal spille kampen må man velge 5 startere, 1 
kaptein og en lagansvarlig (som oftest Head coach). Man kan endre nummer på spillerne ved 
å trykke på blyant-icon ved nummeret. Lisensstatus skal stå med grønn V for at lisensen er 
betalt og oppdatert. Spillere som står med rødt X må framvise gyldig lisens på annen måte.   
Etter at alt er ok – trykk lagre og gjenta samme prosess med bortelag.  
 
NB! Starting kan endres helt fram til at skjema er signert av coachene. Så hvis en coach ikke 
har lyst til å velge startere når du legger inn laget så velg 5 tilfeldige spillere for å kunne gå 
videre. Coacher som er linket mot laget kan velge ut spillere som skal delta i kampen, 
redigere draktnummer og velge starting via Min Basket – app.  
 

 
 



12. Signer kamptropp. 
Velg «tilbake-knappen»  og velg «Signer kamptropp» - Dette skal gjøres før kampstart.  
 

 
 
13. Coachene må da oppgi sin pin-kode etter at de har sjekket at alle spillerne er til stede og 
at starting er korrekt valgt – når det er gjort klikk «Signer» og deretter «Tilbake». Hvis coach 
ikke husker sin pinkode så må han uansett komme til sekretariatet og sjekke at 
lagoppstillingen stemmer.   
 

 



 
14. Da er man klar til å gå til «Live Registrering» - klikk på knapp. 
NB! Hvis man ikke har signert kampskjema vil man få en melding om dette. Denne 
meldingen kan man ignorere og velge «gå videre» hvis man vet at skjemaet er sjekket av 
begge laglederne. 

 
 
15. Oversiktsbilde av LiveBasket Kampskjema – liveregistrering. 
 

 
 
Start kampen ved sette i gang klokken. Tiden styrer man med «mellomromstasten» ved bruk 
av pc/mac. Bruker man nettbrett så trykker man på pilen i toppen. Når tiden står blinker den 
rødt, og når den går er den hvit. Det er ikke et krav at tiden skal være eksakt korrekt. Man 
kan også bare la tiden gå selv om tiden stopper når den når 10 minutter.  
 
16. Hjemmelaget er alltid til venstre (Blått), mens bortelaget er til høyre (Rødt).  
 
17. Registrere skåringer 
Ved skåring for hjemmelaget for eksempel 3pstreff trykk på knapp og du blir sendt til nytt 
vindu der du velger spiller som skårte (enten fra de som startet kampen eller på en som 
startet på benken men som har kommet inn. 
 



 
 
 
18. Timeout – trykk på timout-knapp og du blir sendt til nytt vindu der du velger hvilket lag 
som tar timeout. Eks:  

 
 
19. Spiller inn 
Når spillere som ikke har vært på banen skal bytte inn så klikker man på knappen «Spiller 
inn». Velger så spillerne som skal inn på banen og klikker «Lagre spillere».  
NB! «Spiller inn» gjøres kun en gang for hver spiller i løpet av kampen! 
  

  
 
 
20. Foul – trykk på foulknapp på aktuelt lag og dere blir sendt til neste vindu der dere velger 
hvilken spiller eller coach som er idømt en foul. Skift ut! 



 
 
21. Foul – deretter blir dere sendt til neste vindu der dere bestemmer hvilken type foul som 
er idømt. Velg type foul.  
 

 
 
22. Foul – velger dere defensiv type foul så sendes dere videre til nytt vindu der dere legger 
inn om det er med straffekast eller ikke. 
 

 
 
23. Diskvalifiserende foul – Idømmes det en diskvalifiserende foul så får dere opp et varsel 
om at spilleren må gå i garderoben.  



 

 
 
24. Diskvalifiserende foul – da blir dere sendt til innbyttemodus og spiller som er idømt en 
diskfoul vil da ikke være mulig å velge lenger – eks. spiller nr. 10. 
 
 
25. Ved kombinasjoner som vil medføre bortvisning som for eksempel en idømt teknisk foul 
og en usportslig foul på samme spiller vil et varsel automatisk komme opp om bortvisning.  

 
 
26. Foulstatus – hvis lagleder eller spiller lurer på om hvor mange foul de har kan man raskt 
finne det ut ved å klikke «Foulstatus» på hovedsiden for registrering og da vil dette bildet 
komme opp. 1:2T betyr Foul i 1. periode – 2. minutt – Teknisk foul. Får man 5 foul så vil 
status bli «Utvist/Bortvist». 

 
 



27. Tiden 
I Enkel livekampskjema så er tiden løpende, men stopper på 10 minutt. Tiden er ikke spesielt 
viktig at er helt korrekt. Man starter og stopper tiden ved å klikke på iconet på skjermen eller 
bruke mellomromsknappen. Det er valgfritt om man ønsker å bruke denne funksjonaliteten. 
Fortsett å registere kamphendelser selv om tiden har stoppet på 10 minutter til perioden er 
ferdigspilt.  
 
Man kan korrigere tiden hvis man vil ved å klikk på tiden i topp så blir dere sendt til dette 
bildet. Korriger tiden så den er i tråd med det offisielle kampuret og trykk ok. Da blir dere 
sendt tilbake til hovedvinduet for registrering igjen.  
 

 
 
 
28. Korrigere feil – siste 10 hendelser – klikk på hendelsen i listen nedenfor eks. 3ptreff til 5. 
Trulte Trultesen.  

 



 
29. Korrigere feil: Her kan man korrigere hvem som skjøt skuddet og korrigere om det var 
2poeng i stedet for 3poeng i stedet. 
 

 
 
 
30. Korrigere feil via Logg: Hvis det er feil som er tidligere enn de siste 10 hendelsene så må 
man velge «Logg» nederst på hovedsiden for registrering. Der kan man blant annet filtrere 
på foul, poeng, lag med mer. NB! Dette gjøres kun etter ønske og sammen med dommerne! 
 

 
 
31. Avslutt periode: Trykk på «avslutt periode» øverst til høyre – er kampen ikke ferdig, men 
vil kun skifte periode velg «Avslutt Periode» i popup-vinduet. Er kampen ferdig trykk på 



«Avslutt periode og kamp».

 
 
32. Kamp ferdig – sender dere til ny side der dere legger inn eventuelt tilskuertall og evt et 
notat hvis det er noen som f.eks har skadet seg eller lignende. Under knappen «Hendelser» 
kan dere redigere ting som har skjedd i kampen – men da kun i samråd med dommerne. 
«Spillerstatus» her kan du endre spillestatus fra spilt kamp til ikke spilt kamp hvis dere ved 
en feil har registrert spilleren på banen. Dette kan ha betydning for hans/hennes status som 
tilgjengelig på B-kamp for eksempel. «Protest» - her registrerer dere hvis det ene laget 
ønsker å legge inn en protest. Er alt ok – «Kampskjema og signering» 
 

 
 
 
33. Signering av kampskjema – del 1: Kampskjema i pdf-form kommer fram (ligner mye på 
det gamle kampskjema). Dette kan skrives ut og gis til lagene om ønskelig. Trykk så på 
«Signer kampskjema» 



 

 
 
34. Signer kampskjema – Her må dommerne legg inn sin pin for å godkjenne kampskjema. 
Når det er gjort av minst en dommer – klikker dere på «signer».  
 

 
 
 
 
35. Deretter trykker dere på «Tilbake» og deretter «Avslutt» på neste bilde. Da vil dere se 
følgende bilde: 



 
Da er det bare å klikke bort dette vinduet. 
 
36. Da går man tilbake til Turneringsadmin og velger «Importer kampdata fra «Live». Husk å 
klikke på de to boksene for «Resultat» og «Kamphendelser». Når så det er gjort er jobben 
ferdig og dere kan logge dere ut av Turneringsadmin. 
 

 


