Skåne kampe - Online
Program - OVR Game (Den er vist som en lille skøjte på computeren)
Tast brugernavn og password.
Klik på kampen der skal spilles (Hvis man ikke kan se den pågældende kamp, er det fordi man
ikke har rettighederne dertil - Lise kan give rettigheder til turneringerne)
Udskriv Prel. Team Roster (Findes i højre side)
Disse skal afleveres til begge hold - Skal retur med holdopstillingerne, som skal tastes.
(Husk at få noteret hvilken trøjefarve der spilles i )
Oplysninger om dommernes navne fås samtidig.
Line Ups - Her tastes begge hold
Man taster spillere, ved at dobbelt klikke på den pågældende spiller.
Marker C, A og A (Hvis et spiller nr. skal ændres - Højreklik og ny boks kommer frem)
Hvis en spiller mangler på spillerlisten - Klik på + Her kan man søge på navn, fødselsdag mm.
Tast team oplysninger i højre side - Trøjefarve, træner mm.
Tast dommere - Under Game Oﬃcials
Oﬀ. Team Roster - Udskrives - Print i 3 eksemplarer.
Denne skal underskrives af begge hold.
(Man skal ikke markere startende målmand eller startende kæde - Ellers kommer underskrift linjen
ikke frem)
Marker nu - Hvilken kæde der starter (Står under before game)
Oﬀ. Team Roster - Print igen - Denne skal printes i 3 eksemplar.
Efter print - Preview - Publicer
Line Ups - Preview og Publicer
Kampen startes - Klik på “Not Startet” - Vælg “In Progres”
(Hvis denne ikke skulle være aktiv.. Så har man tastet noget forkert)
Opdatering af kamptid - I venstre hjørne er der et felt med tid. Klik for at skrive hvor langt tiden
er i løbet af kampen.. Evt ved hvert 5/10/15 osv minut.
Efter 1 periode - Klik på “in progres” Klik på “Ended”
Ny boks kommer frem.
Tast hvor mange skud der har været på mål i perioden.
Obs ved målmandsskifte midt i en periode - Her skal man have styr på hvor mange skud der er
på hver målmand.
Tast tilskuerantallet.
Game Report - Preview og publicer.
For 2. periode - Klik “NOT started” - Klik på “In progres”
Det samme efter 2 periode til 3 periode.
Game Sheet - Udskriv i 3 eksemplar - Disse skal underskrives af dommere + Oﬃcials.
For at afslutte - Klik på Game Ended - Klik på Final score
Game Report - Preview og publicer (Tjek at der øverst står “Final score”)

Dette skal printes i 3 eksemplarer.
Afslut med “Close game”
OBS - Hvis problemer undervejs , så kontakt support på +46 470 - 79 54 58
Evt kontakt turneringsansvarlig Magnus Karlsson på +46 70 460 10 38
Dameansvarlig Peter Johansson +46 73 884 16 60

