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TA – Live eksport:
Kampen må først eksporteres fra TA til HockeyLive. Logg inn på http://ta.nif.no med MinIdrett bruker‐ID.
Du må ha rollen «kampansvarlig» i egen klubb for å kunne kjøre Hockey Live. Klikk «Live kamper»:

Klikk aktuell kamp:

Klikk «Eksporter kampdata til Live»:

Påse at en får meldingen

Klikk «Gå til Live»:
Kampen åpnes nå i Hockey Live og videre føring av kampen gjøres der.
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Signering av «Line sheet»:
Før kampen eksporteres fra TA til HockeyLive (se eget skriv), skal lagledere ha lagt inn spillere på
kampen. Merk at alle spillere må ligge inne med posisjon på banen, og rekkenummer. Hvis ikke vil
spilleren ikke dukke opp som alternativ når en logger hendelser i HockeyLive. Hvis alt ser ok ut,
eksporteres kampen til live. Line sheet skal nå signeres av lagledere før kampen kan startes:
Klikk «Linesheet» i hovedbildet:

Klikk «Sign linesheet (digital)»

Lagledere signerer linesheet enten direkte via MinHockey app’en, eller ved å legge inn pinkode i
HockeyLive (i sekretariat). Når lagleder har signert, vil det dukke opp en grønn hake til venstre for
laglederen. Klikk Sign. En returnerer nå til hovedbildet.

NB: Etter line sheet er signert av lagledere, kan ikke spillere som ikke er oppført på line sheet delta i
kampen.
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Sette kampklokke
U15 Sørvest spiller 3 perioder, 15 min. 5 minutt pause mellom 1 og 2 periode, 15 minutt pause inkl
vanning mellom 2 og 3 periode. Periodetid settes automatisk, men det kan være nødvendig å justere
kampklokke for første periode.
Klikk på klokken øverst:

Skriv in 1500 i «update game clock», klikk OK.

Klikk «OK»:

Klokken er nå oppdatert til 15:00. Sjekk før hver periode at den står på 15:00.
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Endring av spillerdetaljer
Dersom en må endre posisjoner, rekke eller draktnummer på spillere, men en ikke ønsker å eksportere
kampen på nytt, kan en gjøre det direkte i HockeyLive. Merk da at linesheet vil endres, og ikke være det
samme som lagledere har signert. Dette må derfor ikke gjøres uten at begge lagledere er informert.
Klikk «positions» i hovedbildet:

Velg hjemme‐ eller bortelag:

Klikk på spilleren, den blir nå grønn og med grønn pil:
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Klikk posisjonen spilleren skal ha:

Klikk «Back» for å lagre oppsettet
Hvis spiller ligger inn med feil draktnummer, klikk på blyanten ved spillernummer:
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Skriv inn nytt nummer, og klikk Ok:
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Kjøre kamp
For å komme til kampbildet, klikk «GO TO LIVE»

Kampbildet ser slik ut:

Kampklokke startes og stoppes ved å klikke
eller trykke space‐bar på tastaturet. Kampklokken i
HockeyLive skal startes og stoppes synkront med kampklokke i arena. Hendelser blir da loggført
automatisk på riktig tid. Merk at kampklokke kan startes og stoppes mens en registrerer hendelser (mål,
straff). En kan også justere kamptid dersom en kommer «ut av synk» med arenaklokke.
Aktuelle goalies på hvert lag velges ved å klikke «goalie» til høyre og venstre i bildet.
Det skal ikke føres skuddstatisikk i U15 Regional Sørvest, det er derfor heller ikke mulig å logge skudd via
kampbildet.
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Mål
For å registrere mål, klikk «Goal» på aktuelt lag. Velg spiller for mål, 1 og 2 assist:

For U15 Regional Sørvest skal andre spillere på isen (on ice, opponents) ikke registeres, hverken for
hjemme eller bortelag.

Straff
For å registrere straff, klikk «penalty» på aktuelt lag. Velg spiller som får straff, velg så lengde/type straff:

Velg så handling det dømmes straffe på:
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Skal det registeres flere straffer på samme spiller på samme tid (typisk «2+2»), klikk «OK + NY», hvis ikke,
klikk «OK» for å returnere til kampbildet.

Fjerne feil hendelse
Klikk «Event log». Klikk på hendelsen som skal endres, klikk OK når den er rettet. Hendelser kan også
fjernes ved å klikke «delete event»

Andre hendelser
Klikk «More Events..». Her kan straffeslag, time‐out og straffekonkurranser registeres. Merk igjen at
skudd ikke registeres i U16 og lavere serier.
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Avslutte kamp
Klikk «end period», velg «end period and game»

Sett inn tilskuertall, klikk «Print or sign gamesheet»:

Klikk «sign gamesheet»:

Lagledere signerer nå tilsvarende som for Linesheet:
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Etter at begge lagledere har signert, skal hoveddommer signere på samme vis. Kontroller at det dukker
opp grønn hake ved siden av lagleder/hoveddommer når de har signert. Når alle har signert, klikk «End
Game» i kampavslutningsbildet:

Klikk OK for å avslutte kampen.
NB: Kamprapporten skal ikke skrives ut på papir.

Kampdata overføres nå automatisk tilbake til TA.
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Bonuspoeng
Bonuspoeng for keeperbytte legges inn manuelt i TA, under Resultater, klikk «rediger». Legg inn
bonuspoeng for aktuelt lag, klikk deretter «Lagre Endringer». Tabell blir nå oppdatert med bonuspoeng.

13

