Sist oppdatert Drammen 15. Oktober 2020

SEKRETARIAT
Dette dokumentet beskriver i detalj de oppgaver som må gjennomføres for de som sitter
i sekretariatet under hjemme kampene.
DET ER ALLES ansvaret for at kampskjemaer og dommerkvitteringer blir håndtert i henhold til
denne prosedyren.
Alt av materialet som skal benyttes under kampene ligger i metallkofferten. Dette inkluderer
dommerkvitteringer, PC, sekretariatkvitteringer og kampskjema for GU13 serien som ennå ikke er
en del av det nye onlinesystemet.

SJEKKLISTE G13 – EASY BASKET
NB! G13-kamper må føres manuelt!
•

Når du fyller ut kamp skjema for G13 husk å bruke både blå og rød farge i henhold til de
instruksjoner som gjelder for skriving av kampskjema.

•

Husk å fylle ut alle detaljer på kampskjema og pass på at du underskriver

•

Hvis noe er uklart, så ligger det en beskrivelse på dette i metallkofferten.

•

HUSK Å MELDE INN RESULTATET ETTER G13 kampen via Turneringsadmin.

•

En kopi/bilde av kampskjema skal sendes til karlluis@drammenrivers.no

SJEKKLISTE DIGITALT SEKRETARIAT

For de eldre lagene skal onlineSystemet Turnerings Admin brukes.
•

Inne i metallboksen ligger det en laptop med strøm forsyning. Skru på PC og benytt
passordet: GameDay2020.

•

Start turneringsadmin ved å trykke på ikonen som ligger nede på verktøylinjen.

•

Logg på med din bruker som er samme som du bruker for MIN BASKET appen.

•

Video som viser hvordan turnerings admin skal brukes ligger
Her https://www.basket.no/serie-og-turnering/support-livekampskjema/

DOMMERBETALING
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•

Dommer betaling skjer med VIPPS og vil bli betalt av hjemmelagets lagkontakt/trener.

•

Hvis det er samme dommer som dømmer hele dagen, kan en felles kvittering benyttes.
Denne ligger i metallkofferten.

•

Husk å legge kamp skjema i egen konvolutt som er merket «KAMPSKJEMA» sammen
med dommerkvitteringer.

BETALING SEKRETARIAT

Sekretariat blir betalt av styret v/Karl Luis (via VIPPS) etter avsluttet dag.

SPØRSMÅL

Ved problemer eller hvis dere har spørsmål er det bare å ringe følgene personer:
Sportslig ansvarlig Karl Luis Del Pozo 902 93 407
Styreleder Bjørn Ørjan Myhre 988 42 065

Ha en super dag med basketball 
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