Brukerveiledning
Hockey Live NIHF

• Det forarbeidet som gjøres i TA er viktig for at Hockey Live skal bli
riktig.

Forarbeid i TA
er viktig

• Under Mine lag skal lagets spillerstall ligge. Her bør du gå inn å
redigere, når nye spillere kommer til eller noen slutter. Spillerne skal
ligge her med riktig draktnummer. For lag som endrer mye på
spillerposisjon anbefales det ikke å legge inn spillerposisjon og rekker
her, da dette gir merarbeid hver gang du skal legge inn ny kamptropp.
• Den målvakten som STARTER kampen skal som hovedregel ALLTID stå
som GK1 og backup målvakt står som GK2. Følges denne regelen er det
lett å vite for sekretariatet hvilken målvakt som starter til en hver tid !!
Dette er spesielt viktig i serier der det byttes målvakt og er
målvaktsbonus for at statistikken skal bli riktig.
• Så tidlig som mulig før kamp skal kamptropp ligge klart i TA for
Eksportering av kampdata til Live. Da SKAL alle spillere ligge med riktig
draktnummer, spillerposisjon og rekkenummer slik at alt kommer riktig
inn i Hockey Live.

Viktig å huske i TA
• GK1 og GK2 skal ikke stå med rekkenummer i line up.
• En spiller som også er lagleder/trener kan ikke stå i
lagoppstillingen med begge posisjoner. Da overstyrer
Lagleder/trenerfunksjonen spillerfunksjonen og
spilleren blir ikke registret som spiller i Hockey Live, og
kan ikke finnes i Line Up for statistikk føringer.
• La laglederne/trenere bli ferdig i Min Hockey med laget
før du går inn for å sjekke. Om Hockey Live-fører står i
TA i redigeringsmodus på lagene så registreres ikke det
som bli lagt inn i appen, derfor: Vent til alt er klart. Ta
kontakt med lagleder om noe informasjon mangler før
eksportering til Live. Det er lagleders oppgave å sørge
for at alt ligger klart i TA 1 time før kampstart slik at
sekretariatet har god tid til å gjøre sin jobb. Gjør du en
god jobb før kampstart blir det mye lettere å starte
kampen Hockey Live J

Mine Lag

Her finner du Mine lag i TA.
På neste side trykker du på
lagsnavnet der det står i blått
(Nidaros) Så trykk på spillerstall.

Spillerstallen

Draktnummer

Spillerlisens sjekkes
her
Klubbtilhørighet

Husk det skal ikke stå spillere i spillerstallen som ikke
har gyldig lisens og klubbtilhørighet !

Lagledelse skal legges
inn her

Veien til Hockey Liveføring
Trykk på Klubb
Livekamper
Terminliste

Både i Livekamper og i
Terminliste vil du finne kampen
din. Under Livekamper finner du
dagens kamp. Kampene i Live er
kun synlige den dagen de skal
spilles under fanen Livekamper.
Det vil si at dersom du skal finne
en tidligere kamp eller en kamp
neste dag må du inn i
Terminliste.

I Terminliste finner du alle
kampene for sesongen

Kampnummer

Forberedelser
til Liveføring

• Under Live-kamper finner du den kampen du skal føre, på kampdag. Kampen
er kun tilgjengelig her på selve kampdagen.
• Klikk på kampnummeret og du vil få opp den gjeldende kampen. Her vil du
finne den informasjonen du trenger. Som kamptropp, kampens dommer, etc

Kampinfo som tid, sted, hall etc

Kamptropp
for
eksportering
til Live

Når Kamprtroppen er
riktig så trykk HER
Eksporter til Live
Klikk her for å se kampens dommere

Kamptropp for begge lag
ligger her. Trykk på Rediger
for å endre

Kamptropp for begge lag ligger her under spillere. Trykk på Rediger om du trenger å endre noe.
Ellers kan du trykke på lagsnavnet for å se spillere, draktnummer, posisjon og rekkenummer. Hvis
noe er feil, ta kontakt med lagets lagleder for endringer så snart som mulig. Endringer kan gjøres i
appen Min Hockey eller direkte her i TA. Sørg for at alt er korrekt før eksportering. Da gjør du det
enklere for deg selv J

Mulighet for å sjekke og redigere spillere
Her står posisjon, rekke
og draktnummer på alle
spillerne. Husk også å
legg inn Kaptein og Ass
kaptein om det ikke er
gjort i Min Hockey.

Kamptropp skal legges inn av Lagleder/Trener så tidlig som mulig
før kampstart. Her kan du gå inn å sjekke, før du eksporterer til
Live, at alt er korrekt lagt inn. Spillerne SKAL ligge med riktig
draktnummer, posisjon (RW,LW,C,GK1 etc..) og rekkenummer.
Dette for at de skal bli synlige I Hockey Live. Dette MÅ gjøres i alle
serier.
Hvis du ikke legger inn all nødvendig informasjon FØR du
eksporterer til Live, vil det oppstå problemer ved føring. Spillere vil
ikke være synlige for statistikkføring på skudd, mål og utvisninger.
Du kan redigere alt på begge lag her, under Spillere. Husk da å
LAGRE før du går videre. Lagre gjerne etter du har korrigert ett lag
slik at du ikke mister det du har lagt inn.

Lagre

Eksportering til Live og Gå til Live

Eksporter til
Live når alt er
klart i TA.

Gå til Live vil komme
opp etter at du har
Eksportert til Live.
Trykker du her kommer
du til HockeyLive. Alle
data fra TA skal være
overført.

Dersom du må eksportere til Live på nytt fordi en spiller eller
flere ikke er kommet over i Hockey Live, kommer denne
boksen opp. Hak av da for å Nullstille spillerposisjoner og
Nullstille draktnummer. Den siste haken bør stå åpen. NB! Du
får ikke eksportert på nytt etter at du har startet kampen
Hockey Live. Da må du sette kamptiden i Hockey Live tilbake
til start 20:00 i 1. periode og justere deg tilbake til riktig tid i
kampen etter at du har eksportert på nytt.

Velkommen til Hockey Live

Linesheet – Print and sign

Under Linesheet finner du mulighet til å printe ut
Linesheet for begge lag. Det er fint å ha for speaker,
også blant annet for presentasjon av lag. Under
Sign Linesheet ser du om begge lags lagleder eller
trener har signert kamptroppen. Dette SKAL gjøres
før kamp.

Her kan pinkoden
legges inn manuelt.
Dersom du signerer i
Min Hockey
registreres det her
automatisk.
(kan ta litt tid noen
ganger fra Min
Hockey)

Positions
Her kan du korrigere draktnummer og posisjon i Hockey Live

Endring av
posisjoner og
draktnummer

Dersom du trykker på blyanten ved draktnummeret kan du endre nummer på
spilleren. Om du markerer spilleren slik at navnet står i grønt kan du flytte
spilleren inn i riktig posisjon. Dersom du trykker på det blå nummeret i Position
in lines så kan du ta spilleren ut av posisjon.

Da er vi snart klare for kamp:

GO TO LIVE

Hockey Live finnes i tre utgaver ut fra hvor mye statistikk
som skal føres. Uansett hvilken av disse utgavene av Live
som skal brukes, må det gjøres det samme forarbeidet.
Forarbeidet er forklart i denne presentasjonen fram til
nå.
Nå skal vi over på Liveføringen.
De tre utgavene av Hockey Live er:
Enkel utgave: Kun mål og utvisninger
Standard utgave: Mål, utvisninger, skudd og mulighet for
pluss/minus statistikk
Advanced utgave: Mål, Utvisninger, skudd, pluss/minus,
dropp og Players on ice ( den siste brukes kun i Get)
Alle serier i prestasjonsdelen bruker Advanced utgave.
Derfor vil denne bruksanvisningen i hovedsak jobbe ut
fra den utgaven. Men alle funksjoner i Enkel og Standard
fungerer på samme måte.

Enkel Utgave

Standard Utgave

Advanced utgave

Klar til kamp

Her må du huske å velge målvakt før kampstart. Trykk der det står NOT SELECTED og velg den målvakt som skal starte kampen.
Dersom kampen føres på to PCer/nettbrett er det lurt at den som fører skudd legger inn målvakt i Live.

Kampstart

Her ser du at målvakt er valgt for begge lag. Blå side er Hjemmelag, Rød side er Bortelag. Neste steg da er face-off !

Face-off

I Face–off må du velge nummer på den spilleren som står på face-off for hvert lag. På det laget som vinner face-off tykker du på WON
som står under spillernummeret på valgt spiller. Da kommer du tilbake til Live bildet og Face-off vises som tekst i bildet. Samtidig som
Face-off går, må du huske å starte klokka. Den startes og stoppes med Space tasten på PC-en. Face-off skal føres ved hvert avslag av
pucken under hele kampen.

Skudd på mål

Trykk Blå SHOT for å registrere skudd for hjemmelag og Rød SHOT for bortelag

Skudd på mål
Her kan du legge inn nr på spiller

Her er det VIKTIG å følge med når du fører skudd, slik at det er
rett målvakt som står på skuddet.
For lag som kun fører skudd og ikke skudd pr spiller kan det
trykkes OK her uten å legge inn spiller. Da får
målvakt registrert skuddet i statistikken.

For alle lag som fører full statistikk må både spiller
nummer og riktig målvakt stå på skuddet før man
trykker OK.

Utvisning

HUSK at tiden ALLTID skal
være det samme som står
på kampuret i hallen.

Utvisning til Nidaros, da må man trykke på Penalty på blå
hjemmelags side.

Føring av utvisningen
Velg nummer på spiller her
Velg antall minutter
her

Her er det viktig å velge riktig antall minutter. Det
er forskjell på hvilken 2 minutter man velger.
MINOR-2 min velges ved en vanlig idømt 2 min.
Bench Minor -2 min velges ALLTID for lagstraff,
Penalty Shot 2-min velges ALLTTID ved idømt
straffeslag.

Føring av utvisningen

Her velges årsak

Her er det viktig å følge med tiden !
Time er idømt tid samme som kampuret. Det er da viktig
å følge med på at Serving start og Serving end blir riktig.
Spesielt når det idømmes mer enn en utvisning på
samme spiller. Idømmes mer enn en straff på en spiller
bruk OK+NY på neste straff.

Scoring av mål

Ved scoring hjemmelag

Ved scoring bortelag
Minner igjen om at tiden for målet skal
være det samme som kampuret i
hallen. Tid på klokke i HL skal alltid
være det samme som kampuret i
hallen.

Scoring av mål

Her legges inn målscorer og 1. og 2.ass.
Her legges pluss og minus inn BLÅ
er Hjemme RØD er Borte

Føring av målscorer, 1. og 2.ass gjøres likt i alle utgavene av Hockey Live. I enkel og standard utgave kan man trykke OK etter å ha lagt
inn her. Husk å føre om målet er Equal, Powerplay eller Shorthanded ( se markering til høyre på bilde 2.)

Powerplay mål

Ved Powerplay-mål er det viktig å huske på å markere for PP1 eller PP2 i forhold til ant utvisninger. Når du markerer for dette, justerer
utvisningen seg automatisk til å slutte på samme tid som målet ble scoret.
Her skal det også markeres dersom mål blir scoret Shorthanded SH1 eller SH2. Det samme gjelder dersom scoringen er med 6 mann eller
empty net.

Ved føring av lagstraff 2 min ( BENCH MINOR ) er det viktig å velge dette
alternativet på utvisningsminutter. Dette for at utvisningsminuttene ikke skal
komme i statistikken til spilleren som soner lagstraffen.

Føring av utvisning Bench minor

Ved føring av 2+10 min
utvisning. Før 2 min
først å så velg OK+NY
for å føre inn 10
minutters utvisningen

Føring av 2+10 min utvisning

Her legges 10 minutters
utvisingen inn og den
skal føres på samme
årsak å så trykk OK da
er utvisningen ferdig
ført

Dårlig oppførsel

Ved en utvisning for Dårlig Oppførsel skal dette
føres som en ren 10 minutter uten at laget får en
2 minutter. Den føres slik.

Føring av Liten Disp 5+20

Føring av 5 + LD gjøres ved å legge
inn 5 minutter først med årsak, så
trykk OK+NY for å legge inn 20 min.
Liten Disp føres alltid som 5 +20 min

Når man har trykt OK+NY får man
opp denne siden der 20 min legges
inn med årsak. Trykk OK og
utvisningen er ferdig ført.

Matchstraff

Føring av matchstraff skal føres slik som en ren straff på 25
min. Her skal det ikke føres en egen 5 min.

Penalty shot
• Ved føring av Penalty shot markeres det laget som er tildelt
straffen.
• Øverste bildet viser at NIDAROS er valgt, målvakt på bortelaget
kommer da automatisk opp. Spilleren som skal ta straffen må
velges. Det nedre bildet viser når bortelaget er valgt.
• Når straffen er gjennomført må du markere for Goal, Miss eller
Save etter utfallet av straffeslaget.
• Goal- mål
• Miss – bommer på mål
• Save – redning av keeper.

Penaltyshot utvisning

Ved idømt straffeslag SKAL det ALLTID følge med en utvisning.
Den skal føres på PENALTY SHOT-2MIN. Da blir start og slutt tid
på utvisningen ført riktig automatisk som vises markert her.

Timeout

• Ved Timeout trykker du på det laget som har bedt om timeouten, og avslutter
med OK. Da registreres Timeouten I HockeyLive

Målvaktsbytte
• Ved bytte av målvakt, trykk på målvaktens navn som er
markert her. Dette sender deg videre til neste side
• Som vises her har du flere alternativer ved målvaktsbytte.
Skal andremålvakt spille, trykker du på spillernr og siden går
automatisk tilbake til førin. Bytte av målvakt er registrert.
• Hvis dette gjelder et bytte der målvakt kun går av og ikke
erstattes ved for eks avventende utvisning eller ved å bli
erstattet med en ekstra spiller, så velges alternativet XX NO
GOALIE. Da er det viktig å huske å sette målvakt inn igjen,
når denne kommer på isen. Spilletiden til målvaktene
registreres når du gjør dette.
• Dersom målvaktene er tatt ut ved avventene utvisning, og
mangler noe tid på å ha spilt en full periode, telles dette
som spill i en hel periode og gir målvaktsbonus i U14 og
U15.

Målvaktsbytte
• På øverste bytte markert i rødt vises nå navnet på
ny målvakt. Hvis du fører på to Pcer eller nettbrett
er det lurt at den som fører skudd, også bytter
målvakt inn/ut. Dette ser ut til å ha løst ett
problem for mange der målvaktsbytte ikke blir
regisrert riktig på skudd.
• Målvaktsbytte kan sjekkes om du trykker på EVENT
LOG. Da kan du filtrere på Goalie inn/out, periode
og lag, for å sjekke at bytte av målvakt er registrert
korrekt. Vi har markert i bilde to hvor du kan endre
filter.
• En del av dette har nok vært nevnt tidligere i
manualen, men dette er viktig. Det er blitt ført mye
feil her.

End Period

Etter hver periode er slutt må
den avsluttes med å trykke END
PERIOD. Da avsluttes perioden
og systemet går automatisk over
på neste periode.

Korrigering av klokketid

Klokketiden kan justeres hele tiden under kampen. Klokketiden i
HockeyLive skal alltid være lik kampuret i hallen. Ved å
dobbeltklikke oppe på tiden som er markert i rødt øverst, kommer
du inn på dette bildet. Her er det også markert i rødt lengere ned
på siden hvor du kan justere tiden slik at den stemmer med
kampuret. Trykk ok og du kommer tilbake til kampbildet, og kan
fortsette føringen

Eventlog og korrigeringer
• Alle hendelser ført i HockeyLive kan endres ved behov. Du kan
korrigere direkte i kampbildet på de hendelsene som ligger der.
Alle hendelser finner du i EVENT LOG markert i rødt på øverste
bildet.
• I Event log kan du legge filter på mange hendelser, som gjør det
lettere å korrigere. Første filter er på Events. Her kan du filtrere
på blant annet Goal, Shots, Goalie inn/out mm.
• Du kan også filtrere på perioder og hjemme/bortelag. Dette gjør
det enklere å finne det du ønsker å korrigere eller sjekke om du
har ført korrekt

End period and
Match
• Når kampen er ferdig, skal du avslutte ved å
trykke END PERIOD AND MATCH.
• Dette avslutter kampen for alle som følger
kampen Live.
• Når du avslutter her, kommer du direkte til
END GAME, men det er endel som skal
sjekkes FØR kampen avsluttes helt .

Overtid
• Ved poenglikhet der lagene skal spille overtid, kan du legge inn
overtid og evt Shootout manuelt.
• Vent til 3.periode er over. Gå deretter til PERIODS under MENY.
Her haker du av for overtid.
• Gå så tilbake til 3.periode og trykk END PERIOD. Da kommer
overtid opp med 5 min automatisk. Ved NM-sluttspill der
Overtid spilles fulle 20 min, må tiden også redigeres manuelt.
• Nå kan du starte føring av overtid
• Ved fortsatt poenglikhet etter endt overtid, må du hake av for
shootout og trykke END PERIOD i Overtid. Da kommer du til
Shootout automatisk.
• Hvis ikke, finner du Shootout under MORE EVENTS

Shootout

Her velger du hvilket lag som starter
shootout. Dommeren gir beskjed om
dette. Målvakt legges automatisk inn.
Du velger spilleren som skal ta straffe.
Shootout styrer løpet selv, så bare følg
programmet.

Etter endt shootout styrer
programmet vinneren. Trykk Finish
å resultatet blir registrert. Det er
ingen GWG på Shootout.

End Game og Warnings

Her kan du få opp Warnings hvis noe under
kampen er ført feil. Da kan du gå inn i Event Log
å korrigere, eller bare slette hendelsen

Her skal kampstart og -slutttid legges inn, samt
publikumstall. Ta en siste sjekk på protokollen for å
se at alle har signert, før du lukker kampen. Trykk
der det er markert i rødt Print or sign gamesheet
for å sjekke dette.

Gamesheet

På Gamesheet er det lurt å kontrollere alle de tre feltene som er markert med
farger. Rødt er Game Summary, Blått er Saves og grønt er Goalie summary og
Goalie changes. Alt dette bør du sjekke for å se at skudd er ført på rett målvakt i
rett periode. Sjekk at spilletiden er riktig, at periodereultat etc er riktig ført. Når
dette er sjekket og evt korrigert må du sjekke det som er markert i gult Sign
Gamesheet.

Sign
gamesheet

Her skal det komme fram at alle har signert protokollen etter kampen. Kampen kan signeres
her med personlig kode (Koden finner du i appen MIN HOCKEY). Du kan også signere i appen
direkte. Etter at Hoveddommer (HD) har signert skal det ikke gjøres endringer. Dersom det
tar lang tid før HD eller lagledelse signerer, skal du purre de opp. Kampen skal ikke lukkes før
HD har signert, i tilfelle det er endringer. Det kan være andre regler for cup.

Avslutte kampen
Når Gamesheet er sjekket og signert er det klart for å lukke
kampen. Da trykker du på END GAME.
Når END GAME er gjennomført er kampen lukket og ingen flere
endringer kan gjøres.
Når kampen er riktig lukket kommer meldingen
THIS MATCH IS CLOSED! This match has been submitted from End
Game Registration.
Da er kampen ført og avsluttet. De fleste kamper importeres da
automatisk over fra HL til TA .Da skal du få opp resultatet I Box
score.
Hvis du ikke får opp kampen riktig i Box score, må kampen
importeres manuelt I TA. Dette må DU sjekke.

Importere kampen manuelt

For å importere fra Live manuelt må du trykke her i TA

Importering fra LIVE

Denne meldingen kommer opp når du importerer manuelt. Da er det viktig at du husker å hake
av i begge rutene slik at all informasjonen kommer over fra HL til TA.

Ferdig

Når kampen er ferdig Importert manuelt vil du kunne se det her. Live er nå lukket
for videre føringer. Om du også ser over hele denne siden i TA vil du kunne se at alle
hendelser og resultat er overført hit. Da er kampen ferdig og avsluttet korrekt.
LYKKE TIL MED FØRINGEN AV TA OG HOCKEY LIVE J

