Innføring ny kamprapportering i FIKS
Breddefotball

Onsdag 24. April
«Live» med ny kamprapportering

Ny kamprapportering i FIKS
• Nye nettsider som egner seg både på mobil, pad og PC

Hva er nytt?
• Kamprapportering blir mer brukervennlig med dommere og lagledere i fokus
• Fortsatt innlogging via https://fiks.fotball.no, men nye «responsive» nettsider som egner seg både på
mobil, pad og PC
• Papirløs kamprapportering, men mulighet for å laste opp vedlegg til kamprapporten (PDF eller bilder
direkte fra mobilkamera)

• Ved innlogging får man en oversikt over «Mine kamprapporter» og dermed enklere å finne frem til den
aktuelle kampen
• Dommer har fortsatt hovedansvar for å fullføre kamprapporten, men det er nå åpnet for at lagledere kan
hjelpe til med å registrere hendelser under kampens gang.
• Det åpnes også for etterregistrering av målskårere for noen nivåer (bestemmes av kretsene)

• Kamprapporten må godkjennes av dommer og videre aksepteres/avvises elektronisk av begge lagledere
• Har man ikke besvart innen tidsfrist anses det som at lagleder har godkjent rapporten.

• Det vil bli stilt strengere krav til lagledere og dommere for å utføre og fullføre kamprapporter
• Fullførte kamprapporter kan bli benyttet som kontrollpunkt før utbetaling av dommerregning

Hvem kan utføre kamprapportering?
Lagleder hjemmelag:
•
•

Må stå oppført med rollen Kontaktperson eller Trener for hjemmelaget i FIKS
Må ha en brukerprofil i FIKS av typen Klubbruker (standard)
•
•

Roller og brukerprofil tildeles av den i klubben som innehar brukertilgang som Klubbadmin/Brukeradmin i FIKS
Finner oversikt over brukertilgang ved å søke opp «klubbnavn» på fotball.no og klikke seg inn på Personer og FIKS-brukere

Lagleder bortelag:
•
•

Må stå oppført med rollen Kontaktperson eller Trener for bortelaget i FIKS
Må ha en brukerprofil i FIKS av typen Klubbruker (standard)
•
•

Roller og brukerprofil tildeles av den i klubben som innehar brukertilgang som Klubbadmin/Brukeradmin i FIKS
Finner oversikt over brukertilgang ved å søke opp «klubbnavn» på fotball.no og klikke seg inn på Personer og FIKS-brukere

Dommer og AD:
•
•
•

Må stå oppført som dommer/AD på kampen i FIKS
Må ha en brukerprofil i FIKS av typen Dommerbruker
Dommeroppdrag og brukerprofil i FIKS administreres av kretsen

Hva må jeg gjøre som lagleder?
• Begge lags kamptropper skal være registrert i FIKS før dommer kan sette i gang kampen.
• Breddereglementet beskriver minimum 15 minutter før kamp.
• Kamptropper er «skjult» for andre enn Lagleder inntil automatisk offentliggjort 75 minutter før kampstart.
• Kamptropper kan endres helt frem til kampstart (dvs. legge til og fjerne spillere).
• Lagleder kan videre legge til og «stryke» spillere helt frem til dommer har godkjent kamprapporten etter kamp. Strøket spiller forblir oppført men
teller ikke i troppen.

• Under kampens gang anbefales det at lagledere registrerer hendelser (kort, bytter, målskårere)
• Enten hver lagleder for sitt lag eller man blir enige om at èn registrerer for begge.
• Dette vil forenkle jobben med å fullføre kamprapporten etter kampslutt og det gjør at andre kan følge med på kampen «live»
(https://www.fotball.no/turneringer/nffdirekte/).

• Etter kampen skal resultat registreres og spillere som ikke har spilt strykes.
• Begge lagledere skal innen en viss tid etter at dommer har fullført og godkjent kamprapporten godkjenne eller avvise
rapporten.
• Ved avvisning må man bekrefte årsak og rapporten blir merket med «avvik». Ved alle avvik vil kretsen bli varslet.
• Har man ikke besvart innen tidsfrist anses det som at lagleder har godkjent rapporten.
• Tidsfrist for signering vil variere noe fra krets til krets, men normalt 24 timer etter godkjenning av dommer.

• Når dommer godkjenner kamprapporten blir det autogenerert og lagret en PDF av kamprapporten
• Erstatter dagens papir og er tilgjengelig på fotball.no

• Hvis kampen ikke er oppført med dommer fra krets i FIKS har lagleder for hjemmelaget rettighet til å godkjenne for dommer
• Hvis oppført dommer ikke møter til kamp skal lagledere for hjemme og bortelaget signere med «dommer ikke møtt»

Hva må jeg gjøre som Dommer/AD?
• Få bekreftet at begge lags kamptropper er registrert i FIKS før kampen settes i gang.
• Informere lagledere om at det er ønskelig at de registrerer hendelser under kampens gang.
• Dette vil forenkle jobben med å fullføre kamprapporten etter kampslutt og det gjør at andre kan følge med på kampen «live»
(https://www.fotball.no/turneringer/nffdirekte/).

• Dommer/AD har tilgang til å oppdatere kamptropper for begge lag etter at disse er offentliggjort 75 minutter før kampstart

• Dommer/AD har også tilgang til å registrere hendelser etter at kampen har startet

• Etter kampen skal dommer fullføre kamprapporten innen tidsfrist for gjeldende turnering
• Registrere/bekrefte resultat(er)
• Etterregistrere/bekrefte hendelser

• Registrere kamp- og dommernotater (hvis etterspurt av krets)
• Godkjenne kamprapporten elektronisk
• Når dommer godkjenner kamprapporten blir det autogenerert og lagret en PDF av rapporten

• Hvis kampen ikke er oppført med dommer fra krets i FIKS har lagleder for hjemmelaget
rettighet til å godkjenne for dommer
• Hvis oppført dommer ikke møter til kamp skal lagledere for hjemme og bortelaget
signere med «dommer ikke møtt»

Oppsummering
• Live med ny kamprapportering 24. april
• Ny og gammel kamprapportering vil begge fungere en viss tid etter release
• Papirløs kamprapportering, men mulighet for å laste opp vedlegg til kamprapporten
(PDF eller bilde direkte fra mobilkamera)
• Hvis elektronisk kamprapportering ikke er mulig skal det fylles ut en blank kamprapport
(papir) som hjemmelagets lagleder er ansvarlig for å frembringe på kamp. Blank
kamprapport (PDF) tilgjengelig på fotball.no
• Det vil bli tilgjengeliggjort brukervideoer på fotball.no som viser hvordan
kamprapportering skal utføres

