
SPILLERSTALL I TA (MÅ GJØRES FØR HVER SESONG) 

 

Det er mange fordeler med å ta seg tid til å legge inn spillerstallen til et lag. For laglederne til 

laget, kan en spare mye tid ved å sjekke lisensbetaling, kontaktinformasjon og annet, men 

ikke minst enkelt legge inn kamptroppen til hver kamp ut fra spillerstallen. 

 

I tillegg vil de spillere og lagledere som legges inn i spillerstallen, automatisk få opp lagets 

kamper i appen Min Cricket. 

Med oppdatert spillerstall, legger lagene raskt inn kamptropp (spillere og ledere som skal stå 

på kamprapporten) i forkant av kampen, enten via appen Min Volleyball eller TA. 

 

Hvordan legge inn eller oppdatere Spillerstall: Logge inn i TA 

For å få tilgang til å legge inn spillerstall, må klubb tildele riktig funksjon knyttet enten mot 

klubb eller lag. 

Funksjoner for lag som gir tilgang er: 

• Lagleder 
• Trener 
• Kampansvarlig (lag) 

En logger seg inn i TA (TurneringsAdmin) enten ved å gå til ta.nif.no, eller logge inn på Min 

Idrett og da klikke på TA-logoen nede på siden. En bruker samme brukernavn og passord 

begge steder. 

 

Mine lag 

Merk at du under Avdeling i venstre marg må skifte mellom de ulike lag/klubber du har 

funksjoner i, om du er knyttet mot flere. 

Ved å gå inn på Klubb og velge Mine lag vil en få opp en liste over alle lag en via tildelt 

funksjon (av klubb) har tilgang til. 

http://ta.nif.no/
https://minidrett.nif.no/
https://minidrett.nif.no/


 

Søk etter laget ved å bruke filtreringsboksene under overskriftene. En kan også sortere ved å 

klikke på overskriftene. 

 

Klikk så på blått lagsnavnet for laget en ønsker å legge inn spillerstall til. 

 

Legge inn eller fjern spillere 

Når en har valgt riktig lag under Mine lag, klikk på “Spillerstall” under lagsnavnet: 



 

Legg til interne 

En legger inn nye Spillere eller Støtteapparat (lagledere) ved å klikke på ”+ Legg til interne” 

for å hente spillere som er registrert (medlem) i klubben fra før. 

Ny dialogboks kommer opp, hvor en søker ved å skrive inn i filtreringsboksene. 

 

Skriv minst mulig, men likevel nok, for å få treff på søket. (Har en person to etternavn kan 

mellomnavnet ofte være starten på etternavnet, om det er registrert feil.)En kan også 

redusere antall treff ved å velge hvilken aldersgruppe personlisten skal inneholde: 

 
 

Fjerne spillere / lagledere 



For å fjerne personer fra spillerstallen, klikker en kun på “Fjern” helt til høyre i raden for 

aktuell person. Avlutt med å Lagre. 

Legge inn Draktnr m.m. 

I spillerstallen kan en legge inn og redigere informasjon knyttet til spillere og lagledere. 

“Mangler klubb” 

OBS! – For cricket virker det som at alle er registrert med «mangler klubb». Dette er en bug i 

systemet, og skal foreløpig overses. 

 

Sjekke lisensbetaling 

Gjennom spillerstallen kan en se og redigere informasjon for spillere og støtteapparat. 

Blant annet vil en her raskt få oversikt over om hvem som har betalt lisens for inneværende 

sesong, i kolonnen “Seneste betalte lisens“: 

 

Da ved å klikke på siste betalte lisens hos en person, vises en liste over de 10 siste registrerte 

lisenser for vedkommende. 

 


