
LAGPÅMELDING CRICKET 

 

FUNKSJONER - TILGANG 

Følgende funksjoner gir tilgang i TA til å melde på lag: 

- Gruppe (klubb) 

o Leder 

o Daglig leder 

o Kampansvarlig 

- Lag 

o Lagleder 

o Trener 

o Kampansvarlig 

Minst en av disse funksjonene må legges til knyttes på personene som skal melde på lag i TA. Dette 

gjøres i SportsAdmin (SA) (se mer her: https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Brukerveiledninger). 

 

LAGE PÅMELDINGSTURNERINGER I TA 

 Når dere har opprettet en turnering dere ønsker gruppe 

eller lag skal kunne melde på lag til, gjør dere som følger i 

Turneringsoppsettet for aktuell turnering: 

1. Generelt: 

a. Påmeldingsturnering - hakes av 

b. Klasser - Velg klasse lagene som meldes på 

skal tilhøre (klassene må defineres under 

Innstillinger og Klassedefinisjoner, om de ikke 

finnes i listen). 

c. Geografi – Her kan en styre hvilke lag som 

skal kunne melde seg på, fra all til kun 

enkeltlag. Normalt er denne satt til 

«Nasjonal» og Norges Cricketforbund. 

2. Lagpåmelding: 

a. Åpne klubbpåmelding 

i. Hakes av 

https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Brukerveiledninger


ii. Åpner for at personer med funksjon 

(nevnt over) kan melde på lag 

tilhørende egen klubb. 

b. Åpnet for lagpåmelding 

i. Hakes av dersom personer med 

funksjoner (nevnt over) kan melde på 

lag. 

c. Fra – dato påmelding åpnes 

d. Til – dato påmelding stenges 

e. Maks antall påmeldte lag – her kan en legge 

inn et makstak for hvor mange lag som får 

melde seg på. 

f. Påmeldingsinformasjon – Teksten en legger 

inn her, vises som informasjon i skjema gruppe/lag melder seg på via. 

g. Nivå – Om en ønsker at lagene skal kunne velge ulike nivå de ønsker å melde seg på med, 

haker en her av for de nivåene. Nivåene må legges inn under Innstillinger og 

Påmeldingsnivåer. 

h. Turnering teller på dommerkvote – Ikke aktuell for Cricket pt.! 

i. Online betaling med Buypass – Hakes av dersom dere ønsker at påmeldingsavgiften skal 

betales i TA med Kort eller Vipps, før lagene er meldt på. 

j. Betaling med faktura – en må da legge til en fakturaadresse og Cricketforbundet må 

fakturere påmeldingsavgiften i ettertid. Rapporten «Fakturagrunnlag påmledinger» viser 

oversikt over disse lagene. 

k. Gratis påmelding – Da hakes hverken pkt i. og j. av, og lagene meldes direkte på. 

l. Påmeldingsavgifter 

i. Dersom turneringen skal ha 

påmeldingsavgift, må det her legges inn 

1. Dato fra – beløp gjelder for lag 

meldt på etter denne dato 

2. Dato til - beløp gjelder for lag 

meldt på før denne dato 

3. Betalingsfrist – kun info tilknyttet 

påmelding. 

4. Beløp – selve påmeldingsavgiften 

5. Konto – hvilke konto (registrert i 

SA) påmeldingsavgiften via Online 

betaling skal komme inn på. 

m. Klubbens paramentre 

i. Påkrevde funksjoner – her velges 

funksjoner den som melder på må knytte 

personer mot, før en får melde på laget. 

ii. Egendefinerte lagnavn tillatt – gir 

mulighet for, ved å hake av, å endre lagets 

navn som skal brukes i denne turneringen 

en melder seg på til. 

iii. Endring/sletting av påmelding tillatt – gir 

mulighet for, ved å hake av, å endre eller 



slette en påmelding, så lenge påmeldingen er åpen. 

iv. Kommentar ved påmelding tillatt – ved å hake av, gir en den som melder på lag 

å legge ved kommentar til påmeldingen. 

v. Maks antall antilag – Det tallet en legger inn her, styrer hvor mange antilag en 

skal kunne registrere ved påmelding. 

vi. Maks antall lag per klubb – Det tallet en legger inn her, styrer hvor mange lag pr 

klubb som kan melder seg på til denne turneringen. 

vii. Tidssperre tillatt – Ved å hake av åpner en mulighet å legge inn evt. tidspunkt 

laget ikke kan spille kamp. Dette gir da et varsel om ved kampoppsett senere. 

 

MELDE PÅ LAG I TA 

Her anbefaler jeg at dere utarbeider brukerveiledning selv, tilpasset slik dere ønsker at gruppene 

(klubb) og lagene skal gjøre det. 

Ta gjerne kopi og bruk det håndball har (laget av meg): 

- Melde på lag: 

o https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-

info/brukerveiledninger/brukerveiledning-turneringsadmin/klubb-i-

ta/#Melde_p%C3%A5_lag 

- Påmeldte lag: 

o https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-

info/brukerveiledninger/brukerveiledning-turneringsadmin/klubb-i-

ta/#P%C3%A5meldte_lag  
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