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1

Administrera en elektronisk domarrapport

För de matcher som ingår i en tävling där elektroniska domarrapporter används visas en flik som heter
Domarrapport. Fliken visas dock enbart för den domare som är huvuddomare i matchen. En domarrapport
kan administreras efter att matchen spelats fram till den tid som anges under fliken Uppgifter på en
match.
1.Klicka på fliken Domarrapport i en match

2. I domarrapporten kan man göra följande:
a. Administrera hemmalagets spelare
b. Administrera hemmalagets ledare
c. Administrera bortalagets spelare
d. Administrera bortalagets ledare
e. Spara slut- och halvtidsresultat samt åskådarantal.
f. Liverapportering (om tävlingen ska liverapporteras)
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1.1

Administrera hemmalagets spelare

Klicka på länken Administrera hemmalagets spelare
Lägga till spelare
Klicka på knappen – Lägg till spelare

En ruta visas där man skriver in spelarens personnummer eller alternativt för- och efternamn, klicka sedan
på knappen Sök. Markera spelaren och klicka sedan på knappen ”Lägg till spelaren” till matchen.
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Ändra tröjnummer, ersättare och lagkapten
Skriv in önskade tröjnummer för spelare i rutorna i kolumnen Nr. Kryssa i rutan i kolumnen Ers för de
spelare som ska vara ersättare och kryssa i rutan i kolumnen Kap för den spelare som ska vara kapten.
Endast en spelare kan vara lagkapten. Klicka sedan på knappen Spara trupp för att spara tröjnummer,
ersättare och lagkapten.

Radera spelare
Markera vem/vilka spelare som inte längre ska vara med i matchtruppen. Klicka sedan på knappen Radera.
OBS!! Om det finns händelser registrerade på matchen, för spelaren som raderas, raderas även dessa
händelser.
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Spara händelse
1. Välj spelare i listan.
2. Välj händelse i listan. Om du rapporterar ett mål ska du också ange resultat i matchen då målet gjordes.
När du sedan klickar på knappen “Spara händelse“ läggs händelsen till i listan nedan. Informationen om
händelsen läggs också till för den aktuelle spelaren i spelarlistan högst upp i formuläret.

Radera händelse
Du raderar händelser genom att markera rutan för de rader du vill radera. Klicka sedan på knappen
Radera. När du raderar en händelse försvinner även informationen om händelsen för den aktuelle
spelaren i spelarlistan högst upp i formuläret.
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1.2

Administrera hemmalagets ledare

Klicka på länken Administrera hemmalagets ledare
Lägg till ledare
Klicka på knappen – Lägg till ledare

En lista på föreningens registrerade personer kommer upp i en lista, markera vem/vilka som ska läggas till.
Finns inte personen i föreningen kan man söka fram via personnummer.

Varning
Det är möjligt att ange om en ledare fick en varning, lindrig eller grov (avvisning) från matchen.
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1.3

Administrera bortalagets spelare

Klicka på länken Administrera bortalagets spelare. Se sedan rubriken Administrera hemmalagets spelare
då administrationen är densamma.

1.4

Administrera bortalagets ledare

Klicka på länken Administrera bortalagets ledare. Se sedan rubriken Administrera hemmalagets ledare då
administrationen är densamma.

1.5

Spara slut- och halvtidsresultat samt åskådarantal

Du sparar resultat i matchen genom att skriva i resultat och åskådarantal i rutorna. Klicka sedan på
knappen Spara som finns längst ner i formuläret.

1.6

Liverapportering (om tävlingen ska liverapporteras)

Ett förbund kan fastställa om en match kan liverapporteras eller inte. Det är föreningens hemmalag som
då har möjlighet att liverapportera.
På domarrapporten kan du som domare se om matchen har liverapporterats eller inte genom att se på
liverapporteringsstatusen.

Som domare finns möjlighet att ”stänga liverapportering” även om liverapportören inte har avslutat
rapporteringen.

Svenska Fotbollförbundet

