
OBS! ÖPPNA INTE MATCHEN FÖRRÄN TIDIGAST TVÅ TIMMAR 
FÖRE MATCHSTART. 
 

Före match (vid dator i gamla ungdomskansliet).  
 
1. Skriv ut den Preliminära Team Rostern. Lämna den till respektive 
lag, fråga vem som är head coach och vilken tröjfärg bortalaget har. 
2. När du fått tillbaka den Preliminära Team Rostern ifylld så lägger ni 
upp laguppställningarna i OVR, ange kapten och assisterande kapten. 
Kom ihåg att ni inte ska markera startande målvakt innan underskrift. 
Ange Head Coach och tröjfärg för respektive lag. Minst en Domare 
anges + övriga i sekretariatet. 
3. Skriv ut Official Team Roster. Senast 20 minuter före matchstart ska 
lagen ha fyllt i startande målvakt (endast mv obligatoriskt) och signerat 
denna. 
4. Av den underskrivna versionen så ska lagen samt domaren ha en 
kopia. 
5. Fyll i startande målvakt och skriv ut Official Team Roster i önskat 
antal exemplar 
(sekretariatet + publik). 
6. Publicera Official Team Roster och Official Line Up. 

Kryssa ner matchen och gå till resp.hall och starta upp matchen i 

sekretariatet. 

I periodpaus 
1. Fyll i skottstatistiken på målvakterna. Ex. Skotten är 12 för 
hemmalaget och 7 för bortalaget. Skriv 7 på hemmalagets målvakt 
och 12 på bortalagets målvakt. Om målvaktsbyte skett under en 
period, fördela skotten på respektive målvakt. 
2. Klicka fram nästkommande period (då står det på nätet att man väntar 
på nästa period). 
3. Publicera Game Report. 
 

OBS! Kontrollera så att inte lagen bytt målvakt efter paus. 

Efter matchen 
1. Fyll i skottstatistiken på målvakterna. 
 
Därefter kryssar du ner matchen och går till datorn i ungdomskansliet. 
Öppna din match och fortsätt: 
 



2. Skriv ut Official Game Sheet. Denna skall INTE publiceras. Gå till 
domaren för underskrift. (OBS! Stäng inte ner matchen förrän domaren 
godkänt protokollet). 
3. Tryck på Shots and FO. I nedre högra hörnet står Player Summary, 
tryck på denna och publicera den sedan. 
4. Tryck på Game Ended/ Final Score, över klockan i övre vänstra 
hörnet. Får ni felmeddelande, rätta till. 
TILL SIST: OBS! Det är viktigt att det står Final Score på Official 
Game Report. 
Publicera därefter Official Game Report. (kontrollera detta på internet, se 

sid 2) 

Ge bortalaget en kopia på de signerade Game Sheet. 
5. Spara Game Sheet och den signerade Team Rostern hos 
hemmalaget. 
6. Close game. 


