Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport
- Lagledere (hjemmelag/bortelag)
1. Kontaktperson/lagleder må få tilgang til FIKS som klubbruker.
2. Spillerne må registreres i klubbens spillerregister i FIKS.
3. Sjekk først om spilleren ligger i spillerregisteret, enten som aktiv eller inaktiv.
4. Hvis en spiller er inaktiv – legg inn ”ny forsikring” på spilleren og status endres til aktiv.
5. Registrer ny spiller, hvis vedkommende ikke finnes i registeret fra før.

Lagleder henter opp sitt lag fra følgende lagoversikt:
(Arkiv - Startside) – Påmeldte lag ()
Klikk på aktuelt lag

Nå er du inne på laget og vil her få full oversikt over kamper, anlegg, hvilke turneringer laget
deltar i og spillere som har tilknytning til dette laget. Her skal lagets kontaktperson hente inn sine
spillere i Lagstroppen (spillerne blir da hentet fra spillerregisteret i klubben).
Hent så opp aktuell kamp fra arkfanen kamper.

Hent så opp aktuell kamp fra arkfanen kamper.

Når du er inne på en kamp velg arkfane Kamptropp, som er åpen frem til 3 timer før kampstart.
Legg så inn de spillerne som skal spille kampen, maks 18 spillere, og spillerne hentes rett fra
lagtroppen, og/eller fra klubbens spillerregister. Spillerne må få en posisjon i kamprapporten. De
11 som starter får sine posisjoner (de vil da stå øverst i kamprapporten) og reservene legges inn
som reserver. Legg også inn leder(e) til kampen på samme måte.

Etter at alle spillerne er lagt inn i kamprapporten, skal hjemmelag skrive ut kamprapporten.

Kamprapporten ser slik ut:
Denne har hjemmelaget ansvar for å skrive ut og levere til dommeren senest 15 minutter før
kampstart.

Endringer på kamprapporten kan gjøres med penn på kampstedet i samråd med dommer som
tidligere.
NB! Husk å sjekke kampresultatet og at det er satt kryss på riktig spiller(e) hvis det er gitt
advarsler/utvisninger før du underskriver på din del av kamprapporten.
Dommeren registrerer mål, bytter, advarsler og utvisninger fra sin dommerinnlogging i FIKS
(innen 3 dager etter kampslutt).
Dommeren vil oppbevare kamprapporten ut sesongen.
Vi vil få en bedre datakvalitet når begge lagoppstillingene, kampresultatet, advarsler og
utvisninger gitt i kampen vises umiddelbart på fotball.no.

Kampfakta vil vises slik på fotball.no

