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Ullevål stadion, Sognsveien 73, NO-0854 Oslo 

 

Velkommen til Visma 
 
Du skal ha fått tilsendt en e-post med tittelen «Velkommen til visma.net» klikk på knappen for 
å aktivere brukeren, da får du en ny mail hvor du får beskjed om å lage et passord.  Ditt 
brukernavn blir din e-post adresse.  
 
Hvis du ikke mottar den genererte mailen (som ofte havner i spam) kan du gå rett inn på 
Visma.net, skrive inn din e-post adresse og klikk på «Glemt ditt passord?» og følge 
anvisningen. 
 

  
 

 
 
Sånn ser det ut når du kommer inn, og du er klar for å begynne å registrere 
 

 
 
 

  
 
 
Samle alle oppdrag per måned og send inn senest 5 hver måned. 
Du kan lagre registreringer gjennom hele måneden. 
Oppdragene kan registreres fortløpende, slik at du ikke glemmer oppdragene dine. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Din e-post adresse  

Ditt selvvalgte passord  

 

Evt. Lag et passord, ved å klikke 

på glemt ditt passord 

For å registrere dine dommer- og scorer oppdrag 
trenger vi informasjon du må legge inn under 
«Utlegg» 

 

https://connect.visma.com/?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dodp%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fsignin.visma.net%252Floginwebapp%252FvismaConnectCallback.xhtml%26response_type%3Dcode%2520id_token%26scope%3Dopenid%2520email%2520profile%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3DEo1pAwAs%26state%3DnbEKBLknwrTSeXzIK6pLkhWrvnAjbE63
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TRINN 1 - Hver måned opprettes et nytt Utlegg 
 

  
 
 

SKRIV INN: 
 

1. Beskrivelse av reiseregning: Honorarer måned (juni, juli osv.) 2020 
2. Departement: 5 - Barn og ungdom 
3. Prosjekt: 55000 – Breddecricket 
4. Employee: Ikke skriv her 

 

TRYKK    

 

TRINN 2 - Registrer dommer- eller scorer oppdrag 

 
SKRIV INN: 

 
1. Kjøpsdato: Dato for kampen fra kalenderen 
2. Type utlegg: Velg "Honorar" fra nedtrekks listen 
3. Valuta: NOK 
4. Beløp: Honorarer etter gjeldende satser (se nettsiden) 
5. Formål: 

a. Oppdrag: Dommer eller scorer 
b. Dommerpanel nivå hvis aktuelt: Elite/ senior/junior/Non panel 
c. Sted: Banens navn 
d. Tid: Oppstart kamp 
e. Lag: Spillende lag 
f. Kampnummer: 
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TRYKK       

 
Her registreres oppdraget på riktig serie. Har du dømt/scoret i U13, velger du Prosjektnr. 51400. 
Har du dømt/scoret i U19 bruer du Prosjektnr. 51100. Bruk tabellen under for å registrere  
 

1. Department: Kvinneserien/U13/U15/U17 eller U19 
2. Prosjekt Kvinneserien/U13/U15/U17 eller U19 
3. Prosent: 100% 
4. Beløp: Samme summen du registrerte over  

 

Department Prosjekt Navn  

2 22200 Komiteer og utvalg – for DK 

5 51100 U19-serie 

5 51200 U17-serie 

5 51300 U15-serie 

5 51400 U13-serie 

5 54100 Cricket i skolen 

6 62000 Serie, kvinner 

 



 

Norges Cricketforbund 
Ullevål stadion, Sognsveien 73, NO-0854 Oslo 

 
 

Da er har du registrert et oppdrag og kan gå videre.  
 

Har du flere oppdrag TRYKK       

 
 

Ikke flere oppdrag TRYKK  og  
 
MERK 
Du kan når som helst redigere og endre/oppdatere som du vil så lenge du husker på å 
trykke lagre. Månedens oppdrag ligger der helt til du sender den til Godkjenning. 
 
Spørsmål ta kontakt med Jesper eller Gry  
 
Jesper: Jesper.Moller@cricketforbundet.no/+4792695918 
Gry: Gry.Bruaas@cricketforbundet.no/97095755 
 
 
 

 
 
 
 

Vær tålmodig og lykke til! 
Jesper & Gry 

mailto:Jesper.Moller@cricketforbundet.no/+4792695918
mailto:Gry.Bruaas@cricketforbundet.no/97095755

