
Enkel bruksanvisning 
Live Kampskjema

Laget i samarbeid med: Hønefoss Basketballklubb 2020 - Tomas Johansen
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TurneringsAdmin : ta.nif.no 
Innlogging med Idrettens id. 

Velg «Live-kamper»
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Trykk på kampnummeret for 
å åpne denne «menyen»

Her kan man velge hvilke 
spillere og lagledere som skal 
være med i kampen. 

Velg så Eksporter kampdata til 
LIVE
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Velg så «Gå til LIVE» og kampen lastes opp og er klar til start.
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«Live» er nå åpent.
Velg SPILLERE og denne bildet åpnes 
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Her velger man ut spillere fra spillerstallen til 
HJEMMELAGET som skal delta i kampen. 
Trykk på spillernavn i spillerstallen og de flyttes til 
kamptropp. 

Man kan redigere draktnummer

Velg 5 spillere som starter kampen, kaptein og lagledere
HUSK LAGRE til slutt
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Her velger man ut spillere fra spillerstallen til 
BORTELAGET som skal delta i kampen. 
Trykk på spillernavn i spillerstallen og de flyttes til 
kamptropp. 

Man kan redigere draktnummer

Velg 5 spillere som starter kampen, kaptein og lagledere
HUSK LAGRE til slutt
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Lagledere må signere kamptroppen med pinkode (hentet i «Min Basketappen»). 
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Klikk på dommere

Dommere er lagt inn på forhånd, 
ellers skrives navnene inn. 

Før inn sekretær, tidtaker og evnt
skuddklokketidtaker

LAGRE
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Trykk tilbake

Trykk «Gå til LIVE registrering» 
og kampen er klar til start
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Slik ser kampskjermen ut. 
Hjemmelag er blå og bortelag er rød (kan ikke endres) 

For å starte kampen må klokka startes. 
Denne kan bare gå, det er tavla i hallen 
som er offisiell klokke for kampen. 
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Poeng og feil føres ved å trykk på de blå/røde knappene
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Her er det trykket for 2p for Hjemmelaget (Blått) – velg så spilleren som scoret.
Du velger på samme måte om du har trykket for 3p, 2p, 1p, 1p bom(straffebom) 
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Her er det trykket for FOUL på bortelaget. 
Velg spiller og deretter «Bestrafning» 
Defensiv foul – uten straffekast eller med straffekast 
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Foul på lagleder(e) – velg coach og deretter type foul
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Foul status

Åpner denne 
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Timeout åpner denne.

Velg lag ved å trykke på 
lagnavnet
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Spiller inn. 

Trykk på spillernummeret når spilleren byttes 
inn for første gang i kampen. 

Velg spillere under «Ikke spilt» 

Husk lagre ! 
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Etter at en periode er slutt, trykk avslutt periode opp til høyre og 
deretter avslutt periode i vinduet som kommer opp.
Dette gjøre etter 1., 2. og 3. periode. 
Etter 4. periode trykker man «Avslutt periode og kamp»

Her kan man fylle ut tilskuere (frivillig), evnt notat.
Evnt protest skal markeres.

Trykk «Kampskjema og signering»
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Kampskjema genereres og er klart til 
signering.

Trykk signer kampskjema

Dommere skal signere med 
sin PIN-kode
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Etter signering kommer dette bildet opp – kampen er nå avsluttet i LIVE og vi må tilbake til TurneringsAdmin (TA)
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I TA – trykk på kampnummer.

Velg «Importer kampdata fra 
LIVE»
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Når man trykker «Importer kampdata fra LIVE» kommer dette opp. 

Viktig å krysse av for BEGGE alternativer Trykk så Importer fra LIVE
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Trenger du hjelp ? 

NIF IT Support: Innlogging med brukernavn og passord, funksjoner i SportsAdmin etc..
support@idrettsforbundet.no
Tlf: 21 02 90 90

Supportside for LIVE kampskjema: NBBF
https://www.basket.no/serie-og-turnering/support-livekampskjema/

Webinar fra NBBF: 
https://www.youtube.com/watch?v=KfYYVMDXOV4&feature=youtu.be

mailto:support@idrettsforbundet.no
https://www.basket.no/serie-og-turnering/support-livekampskjema/
https://www.youtube.com/watch?v=KfYYVMDXOV4&feature=youtu.be

