
RUTINER FØR OG UNDER KAMPER OG CUPER 

 

• Hallvakt skal skape gode rammer rundt kampen(e) og bidra til 

gode opplevelser for alle involverte 

• Viktig å gjøre seg kjent med branninnstruks, nødutganger, 

evakueringsrutine og plassering av hjertestarter (henger i 

trappenedgangen til garderober og wc) 

Dagen før kamp: 

• Gå inn på www.handball.no/system/banedagbok og sjekk for 

evt endringer 

• Ved Isbjørnserie må hallen gjøres klar dagen før: sette opp mål 

(husk å sikre med sandsekker), tape opp på midterste bane, 

merke garderober, henge opp plakat med baneoversikt, sette ut 

bord m/stol og måltavler ved hver bane 

• Ved 3. divisjon damekamp skal fruktkurv hentes på Kiwi Raufoss 

og det kjøpes inn frukt til garderober. Frukten kuttes opp i 

kiosken og settes i garderober 

På kampdagen: 

• Møt opp seinest 1,5 time før kampstart 

• Lås opp hall og ned til garderober 

• Sjekk at det er do- og tørkepapir der det trengs (papir finnes i 

vaskerommet i enden av banen ved nødutgang) 

• Rydd evt søppel og sørg for at det står søppelkasser og boks for 

pant framme 

• Merk garderober hvis det ikke er gjort dagen før 

• Sørg for at det er en mopp til banen tilgjengelig under 

kampen(e) 

• Billettør skal være på plass 1 time før kampstart (kassen skal 

være ferdig telt før kamp og ha 3000,- i vekslepenger) 

http://www.handball.no/system/banedagbok


• Etter kampen skal kassa telles opp og beholdning over 3000,- 

skrives på skjema 

• Sekreteriatet må være på plass seinest 15 min før kampstart 

• Sekreteriatet ønsker klubbdommeren velkommen, ta en liten 

prat i pausen og etter kamp 

• Tidtager gjøres klar i henhold til instruks i skapet 

• Speaker presenterer lag, dommere og lagledere før kamp 

• Sørge for at dommere får mat/drikke i kiosken hvis det skal 

dømmes flere kamper 

• Dommerne fyller selv ut dommerregning elektronisk 

• Alle lag f.o.m. 10 år skal registrere kamper digitalt/live 

oppdatering 

 

Digital kamprapport/live oppdatering 

• Klubbens PC ligger i godteriskapet i kiosken 

• Bruker og passord for pålogging til live står på pc, med 

merkelapp. 

• Åpne Chrome og følg oppskriften under 

 

 HURTIGGUIDE/HUSKELISTE KAMPRAPPORT (LIVE ADMIN) 

 

• Logg inn i TA.nif.no (evt via Min Idrett) 

• Brukernavn og passord er lagret i nettleser. 

• Gå til Klubb->Live-kamper 

• Finn aktuell kamp- klikk LIVE- eksport, vent på bekreftelse og 

klikk Gå til LIVE 

• Kontroller/legg inn kamptropp inkl draktnr 

• Om det mangler spillere/lagledere under «Spillere 

Tilgjengelige», gå til «Kampdetaljer» i TA og søk opp og legg til 

ny spiller/lagleder 

• Avslutt med å klikke «Eksporter kampdata» til LIVE 



• Husk at lagledere skal signere for å bekrefte riktig kamptropp 

• Gå til «LIVE registrering» 

• Start kampen og klokka (husk å pause tida ved timeout) 

• Kontroller at alle hendelser (f.eks mål og 2 min) har et 

draktnummer knyttet til hendelsen 

• Husk at dommere skal signere 

• Noter sekretær og tidtagers navn ved å velge «Registrering» 

ved kampslutt og skrive inn i feltet «Interne notater» 

• Det ligger også en brukerveiledning på Handball.no 

 


