
side 1 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

Signeringsløsning for Hockey 
Digital funksjonalitet for signering av Linesheet og Gamesheet i TA.Live, Min Hockey og TurneringsAdmin 

Innholdsfortegnelse 
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Signering av Linesheet fra TA.Live ................................................................................................................. 17 

Signering av Gamesheet fra TA.Live .............................................................................................................. 22 

Kort om signering 
Digital signering erstatter papirutgaver av Linesheet og Gamesheet. I stedet for en signatur med penn og 

papir autentiserer man seg nå ved hjelp av den personlige PIN-koden som kan hentes ut når man er logget 

inn i Min Hockey-appen. PIN-koden brukes når man signerer hos sekretariatet i TA.Live ved kamp. Du viser 

da ved å skrive inn din PIN-kode at du godkjenner Linesheet / Gamesheet som sekretariatet viser deg fra 

TA.Live. Dersom man signerer fra Min Hockey er det tilstrekkelig at man er logget inn.  

Hva kan signeres? 
 Man kan signere Linesheet / kamptropp og Gamesheet / Kamprapport 

Hvor kan man signere? 
 Man kan signere både fra Min Hockey og fra TA.Live 

Hvem kan signere? 
 Linesheet kan signeres av Lagleder, ass. lagleder eller trener for laget 

 Gamesheet kan i tillegg signeres av Hoveddommer på kampen 

Hvordan får man signert? 
 I Min Hockey kan man signere om man er logget inn og har riktig rolle 

 I TA.Live kan man signere vha. PIN-kode som man henter i Min Hockey 

Når kan man signere? 
 Linesheet kan signeres for alle kamper, også de som ikke føres i LIVE 

 For kamper som føres i LIVE kan Linesheet kun signeres før kampen starter 

Hva må signeres? 
 Minst en Hoveddommer må signere Gamesheet før kampen kan avsluttes i LIVE 

Hva skjer når man signerer? 
 Signering genererer en PDF som kan hentes fra kampdetaljer i TurneringsAdmin 

 Det blir lagret én PDF per person for Linesheet og Gamesheet for hver kamp 

 Hver person kan signere flere ganger. Man overskriver da forrige PDF fra den personen 

  



side 2 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

Signering av Linesheet fra Min Hockey 
 

1. Naviger til kampdetaljer for kampen 

 

  



side 3 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

2. Naviger til spillere 

 

Obs! 
Endring av troppen i Min Hockey vil ikke bli lagret etter at kampen er eksportert til LIVE. 

 

  



side 4 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

3. «Se Linesheet» viser lagoppstillingen 

  



side 5 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

4. (Man kan trykke på en posisjon for å velge ny spiller, et nytt bilde med tilgjengelige spillere 

kommer da opp) 

 

  



side 6 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

5. «Signer Linesheet» er tilgjengelig dersom du har en av funksjonene Lagleder, ass. lagleder eller 

trener for laget. Når man trykker på knappen får man spørsmål «OK» eller «Avbryt» (grafikk 

avviker fra appen). 

 

  



side 7 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

6. En bekreftelse på at signering gikk i orden vises i appen (grafikk avviker fra appen): 

 

  



side 8 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

7. Generering av signert rapport skjer i bakgrunnen, og en PDF-rapport blir tilgjengelig nederst i 

kampdetaljer i TA under Dokumenter. Linesheet heter «Kamptropp» og filen får navn fra kamp og 

hvem som sist signerte.  

 

 

 
 

  



side 9 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

Den signerte rapporten inneholder begge lag og viser hvem som har signert og tidsstempel for 

når de signerte: 

 

 

  



side 10 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

Signering av Gamesheet fra Min Hockey 
 

1. Naviger til kampdetaljer for kampen 

 

 

  



side 11 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

2. «Game Sheet» åpner opp en mobiltilpasset visning av Gamesheet / Kamprapport 

 

  



side 12 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

3. Hver del kan utvides for å vise detaljene 

  



side 13 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

4. «Sign Game Sheet» vises dersom du enten har en av funksjonene Lagleder, Ass. lagleder eller 

trener for ett av lagene, eller dersom man er Hoveddommer på kampen. Når man trykker på 

knappen får man spørsmål «OK» eller «Avbryt» (grafikk avviker fra appen). 

 

  



side 14 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

5. Når Gamesheet er signert vises en bekreftelse i appen (grafikk avviker) 

 

  



side 15 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

6. Generering av signert rapport skjer i bakgrunnen, og en PDF-rapport blir tilgjengelig nederst i 

kampdetaljer i TA under Dokumenter. Linesheet heter «Kamptropp» og filen får navn fra kamp og 

hvem som sist signerte.  

 

 

 

  



side 16 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

7. Den signerte rapporten inneholder begge lag og viser hvem som har signert og tidsstempel for 

når de signerte: 

 

  



side 17 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

Signering av Linesheet fra TA.Live 
 

1. Naviger til kampen i TA.Live 

 

  



side 18 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

2. Gå til LINESHEET 

 

  



side 19 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

3. Dersom kampen har startet kan man ikke lenger signere Linesheet 

 

  



side 20 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

4. Gå til «SIGN LINESHEET (DIGITAL)». En liste over de som kan signere for hvert lag vises (her vises 

test data fra utviklingsmiljøet). Hver person skriver inn sin PIN-kode som de henter fra Min 

Hockey. Man kan signere for en eller flere personer i gangen, og man kan gå tilbake til dette 

vinduet flere ganger.  Her har Martin skrevet inn sin PIN-kode. 

 

  



side 21 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

5. En grønn hake vises for personer som allerede har signert. Det er også bekreftelsen på at 

signering gikk i orden. Her har Martin signert: 

 

Den signerte rapporten er tilgjengelig fra TA, tilsvarende som ved signering fra Min Hockey.  



side 22 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

Signering av Gamesheet fra TA.Live 
 

1. Naviger til kampen i TA.Live 

 

  



side 23 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

2. Gå til END GAME REGISTRATION 

 

  



side 24 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

3. PRINT OR SIGN GAMESHEET viser Gamesheet, og gir mulighet for å gå videre til signering 

 

  



side 25 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

4. SIGN GAMESHEET viser en liste over alle som kan signere, med grønn hake for de som har signert. 

 

  



side 26 
Alle skjermbilder er hentet fra testmiljøer, og data og grafikk avviker litt fra normal bruk. 

5. Ved END GAME gjøres en sjekk på at minst en hoveddommer har signert. En advarsel viser 

dersom signering fra hoveddommer mangler, og det er ikke mulig å avslutte kampen 

 

6. Den signerte rapporten er tilgjengelig fra TA, tilsvarende som ved signering fra Min Hockey 


