
Elektronisk kamprapport
Skal brukes i alle kamper der det tidligere har vært dommerkort



Brukerveiledning Elektronisk Kamprapport

Hvert lag i klubben bør ha en egen 
kontaktperson / lagleder med egen 
tilgang til FIKS som klubbruker

Alle spillere må være registrert i FIKS-
spillerregisteret i klubben

Logg på som klubbruker i FIKS

(brukernavn tildeles av FIKS-ansvarlig i
klubben, deretter får man tilsendt en e-
post med link til innlogging og passord)



Legg inn lagets tropp / «bruttotropp»

- dette gjøres en gang 



Lagets tropp / «Bruttotropp»

• Logg på som klubbruker i FIKS

• Første gang hentes alle aktuelle spillere inn i 
Lagets tropp / «bruttotropp» 

• Stå i innloggingsbildet og trykk på fanen 
«påmeldte lag»



Lagets tropp / «Bruttotropp»

• Velg ditt lag



Lagets tropp / «Bruttotropp»

• Velg Tropp

• Velg Legg til spiller



Lagets tropp / «Bruttotropp»

• Velg kjønn for å begrense søket

• Fyll eventuelt ut fødselsår for å begrense søket

• Huk av spillere til «bruttotropp» (alle som kan 
tenkes å være med på det aktuelle laget 
gjennom sesongen)

• Det er selvsagt mulig å legge til spillere senere 
i sesongen

• Lagre (scroll nedover siden for å finne den)



Lagets tropp / «Bruttotropp»

• Legg til draktnummer

• Legg til posisjon (ikke nødvendig)

• Lagre



Lagets tropp / «Bruttotropp»

Du er nå ferdig med innleggingen av 
«bruttotroppen».

Trykk følgende for å komme tilbake til start:

• Arkiv

• Startside



Legg inn lagets kamptropp 

- dette gjøres før hver kamp



Elektronisk kamprapport

• Alle spillere må være registrert i 
spillerregisteret i klubben

• Alle spillere bør være registrert i lagets tropp /  
«bruttotropp»

• Det er mulig å skrive inn uregistrerte spillere –
de vil bli markert i rødt

For å lage elektronisk kamprapport til den 
aktuelle kampen:

• Logg på som klubbruker i FIKS

• Stå i innloggingsbildet og trykk på fanen 
«påmeldte lag» og trykk deretter på laget ditt



Elektronisk kamprapport

• Trykk på arkfanen Kamper

• Velg riktig sesong (de fleste har nytt oppsett for 
høstsesong – da må den velges)

• Trykk på kampnummeret til den aktuelle 
kampen



Elektronisk kamprapport

• Velg Hjemmelagets tropp eller Bortelagets 
tropp

• Trykk på kikkert bak «lagets tropp»

• Velg inntil 18 spillere (11er og 9er fotball), eller 
inntil 12 spillere (7er)

• Trykk legg til 

Spillerne ligger nå i kamptroppen, draktnummeret 
som ble registrert i lagets tropp/bruttotroppen 
følger med, vær obs på at du i bruttotroppen kan 
ha flere spillere med samme nummer. Det er ikke 
tillatt i kamptroppen, da må draktnummeret 
endres.



Elektronisk kamprapport

• Hvis en spiller mangler i «Lagets tropp og 
spillerregistrering» må denne skrives inn som 
uregistrert spiller, trykk kikkert utenfor 
…uregistrert spiller

• Skriv inn draktnummer (og evt. posisjon) på 
spilleren

• Trykk Lagre

• Sjekk om den uregistrerte spilleren er 
spilleberettiget – ta kontakt med FIKS-ansvarlig i 
klubben, evt. sportslig leder e.l. 

Å føre på, evt. endre spillere, legge inn uregistrerte 
spillere, legge inn trenere/lagledere kan gjøres flere 
ganger og helt frem til du leverer kamprapporten til 
dommer. 

Eventuelle endringer som gjøres etter at 
kamprapporten er printet ut, må skrives manuelt på 
utskriften av kamprapporten. 



Elektronisk kamprapport

• Trykk på kikkert bak «lagets personer»

• Velg Trener(e) og Lagleder(e) (inntil 7 stk)

• Trykk legg til

Trener(e) og Lagleder(e) legges nå i 
kamprapporten

• Trykk Lagre

• Trykk «skriv ut kamprapport»

• Både hjemme- og bortelaget må skrive ut 
kamprapporten og ta denne med på kampen 
slik at man er sikker på å ha fått med de siste 
endringene





Rutiner for bruk av elektronisk kamprapport

• Begge lag skriver ut kamprapporten og tar med til kampen

• Bruk den kamprapporten som inneholder begge lags 
kamptropper – dette blir det offisielle dokumentet for 
kampen

• Begge lag fører på eventuelle endringer manuelt

• Etter kampen fører dommeren på resultatet og eventuelle 
kort og signerer kamprapporten

• Begge lag signerer kamprapporten etter kampen 

• Dommer og bortelag tar bilde av ferdig utfylt kamprapport, 
og arkiverer bildet

• Hjemmelag har ansvaret for å laste opp kamprapporten i 
FIKS enten som .pdf eller .jpg (eller bilde) og arkivere den 
originale kamprapporten fram til begynnelsen av neste 
sesong



Last opp elektronisk kamprapport.

- Dette gjøres av hjemmelaget etter hver kamp

- Kamprapporten må scannes eller tas et bilde 
av og lagres på pc-en eller telefonen slik at 
filen kan lastes opp i FIKS

- Bruk filformat som .pdf eller .jpg



Last opp Elektronisk kamprapport

• Trykk på arkfanen Kamper

• Velg riktig sesong (de fleste har nytt oppsett for 
høstsesong – da må den velges)

• Trykk på kampnummeret til den aktuelle 
kampen



Last opp Elektronisk kamprapport

• Trykk på Bla gjennom… 

• «Velg fil som skal lastes opp» fra mappen på 
pc-en eller telefonen (e.l.)

• Bruk format som .pdf .jpg

• Trykk på Last opp



Last opp Elektronisk kamprapport

• Du skal da få følgende kvittering 
«Kamprapporten ble lastet opp»

• Da er den lagret i FIKS og du har fullført 
prosedyren



For support kontakt NFF Hordaland 
- tlf. 55 59 58 20


