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Bakgrunn 

Elektroniske dommerregninger er en viktig brikke i digitaliseringen som NVBF jobber for. Dette er et 

verktøy for å gjøre hverdagen litt lettere for dommere og klubber, og det gir alle parter bedre oversikt.  

 

Dette dokumentet inneholder alt du som dommer trenger å vite og gjøre for å kunne bruke 

elektroniske dommerregninger. 

 

Dommerregningene er knyttet opp mot to av idrettens systemer, TurneringsAdmin (heretter TA), og 

IdrettsOppgjør (heretter IO). TA er systemet som administrerer alle våre serier, mens IO er systemet 

som håndterer alt av refusjoner. 

 

Du som dommer må ha en MinIdrett bruker. Med denne brukeren logger du inn i alle idrettens 

systemer. 

 

Før sesongen/oppsett  

Det første du må gjøre før hver sesong er å sørge for at klubben melder deg opp som dommer. 

Fremgangsmåten for klubben er beskrevet i et eget dokument.  

 

Når du er meldt opp som dommer vil du kunne logge inn i TA og åpne din dommerprofil.  

 

Dersom du har flere forskjellig roller i forskjellige idrettslag velger du klubben du tilhører under 

avdeling. 

 

 

Deretter kan du åpne min dommerprofil. Her ligger det flere faner. 

 

https://ta.nif.no/
https://idrettsoppgjor.nif.no/
https://minidrett.nif.no/
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• Profil 

o Generell informasjon om hvem som administrer deg og hva slags bruk du er satt opp for.  

• Oppdrag 

o Her ligger en liste over alle dine dommeroppdrag 

• Beramming 

o Her kan du sette opp tidssperrer for når du ikke kan dømme.  

• Påmeldinger 

o En liste over alle sesongene du har vært påmeldt som dommer i. 

• Anleggsenheter 

o Her kan du sette opp hvilke haller du ønsker å dømme i. 

• Kontonummer 

o Ditt kontonummer som dommerregningene skal betales ut til. 

• Fritaksøknader 

o Her kan du søke fritak fra et dommeroppdrag du er satt opp til (brukes ikke pdd). 

 

Det første du MÅ gjøre er å sjekke at riktig kontonummer ligger inne. 

 

Så er det noen av punktene som er viktigere enn de andre, og det er først og fremst beramming med 

tidssperrer. 
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SETTE OPP TIDSSPERRER 

Tidssperrer angir tidsrom hvor du ikke ønsker å bli satt opp som dommer. Du kan sette opp sperrer 

gjennom hele sesongen.  

Velg beramming under din dommerprofil og velg legg til under tidssperre 

 

 

 

Her har du mange muligheter for å sette sperrer.  

Datointervall – innenfor hvilket datointervall skal sperren settes. 

Tidsinternvall – innenfor hvilket tidsrom skal sperren settes. 

Ukedager – Er det kun spesifikke dager innenfor datointervallet sperren skal settes kan man velge det. 

Da blir det bare satt opp sperrer for de dagene.  

Frekvens – Hver uke gjør det samme som om man setter opp et tidsintervall og velger dager. Hver 

måned så kan man sette opp dersom det er faste tider hver måned man ikke kan dømme.  

 

Det er veldig lett å fjerne en dag igjen, slik at her kan man gjerne prøve seg litt frem i starten så man 

skjønner hvordan det fungerer.  
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SETTE OPP ANLEGGSENHETER 

Anleggsenheter angir hvilke haller du har mulighet til å dømme i. Dette er ikke funksjonalitet som vi 

bruker veldig mye enda, men det kan komme etter hvert.  

Hallene er sortert etter fylke og kommunenivå. 

Huk av for de hallene du har mulighet til å dømme i.  

 

 
 

Sjekkliste før sesongen 

1 Følg opp at klubb melder deg opp til sesong. 

2 Legg inn kontonummer. 

3 Legg inn tidssperrer. 

4 Legg inn anleggsenheter (frivillig). 

 

 

Sende over kamp fra TA ti l  IO  

Når sesongen er i gang og du har dømt en kamp starter du prosessen med å levere dommerregning.  

 

En regning kan sendes til flere klubber, og kan inneholde flere kamper. Du sender en regning per reise. 

Det regnes da fra du drar hjemmefra til du kommer hjem igjen.   
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5 I TA, velg Mine dommerregninger 

6 Fra listen over kamper, velg hvilke kamper som skal inn på samme regning. 

7 Når kampene er huket av, klikk på «send valgte kamper til videre utfylling». 

a. Dersom du skal sende flere regninger på forskjellige reiser gjentar du punkt 2 og 3. 

 

MERK. For at kampene skal dukke opp i listen må datoen for kampen være passert og kampen 

må være registrert med et resultat. Og du må være satt opp som dommer i TA på kampen.  

 

8 Klikk på blå knapp med «Idrettsoppgjør». Da blir du viderekoblet til IO. 

 

 

 

 

Utfyll ing i  IO  

Når du har sendt kampene fra TA til IO er kravene klare for å fylles ut. Her ligger det en liste over alle 

kravene du har sendt, og disse kan du filtrere og søke på for å finne det du er ute etter. Tidspunktet 

som kommer i kravnavnet er når du sendte det fra TA til IO. 

Klikk på dette navnet for å åpne regningen. 

Så skal du gjøre følgende: 

1 Fyll ut og sjekk at det som står i informasjon om kravet stemmer. 

2 Sjekk at honorardelen stemmer. 
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3 Legg inn eventuell kjøregodtgjørelse. 

4 Legg inn tidspunkter for avreise og hjemkomst for eventuell diett. 

5 Legg inn andre billetter og kvitteringer.  

a. Fly/tog/buss skal inn under andre utgifter. 

6 Gå igjennom oppsummeringen for å dobbeltsjekke at alt stemmer.  

7 Send kravet, eller lagre det som en kladd for å kunne jobbe videre på det senere.  
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Regning ti l  f lere klubber, honorarbrøk  

Dersom du dømmer flere kamper på en reise og det er forskjellige klubber som skal betale reisen 

bruker du det som kalles honorarbrøk i IO. Da deles resten av utgiftene opp etter hvor mange kamper 

du har dømt for hver klubb. Har du for eksempel dømt to kamper, en hvor klubb A skal betale og en 

hvor klubb B skal betale blir honorarbrøken ½ til hver klubb. Dersom du har dømt tre kamper, to hvor 

lag A skal betale og en hvor lag B skal betale blir brøken 2/3 og 1/3.  

 

Honorarbrøken settes opp etter antall kamper man har dømt for hver klubb, ikke summen på 

honoraret. 

Dersom bare en klubb skal betale for en del av reiseregningen velger man mottaker i listen slik som for 

en vanlig regning.  
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Etter sendt regning 

Når du trykker send går regningen til mottakende organisasjoner og de får et varsel om en regning. 

De har da muligheten til å gå igjennom regningen, og kan enten: 

• Godkjenne og betale via Buypass. 

• Godkjenne og legge til manuell betaling. 

• Sende regningen i retur hvis de mener noe er feil. 

o Dersom regningen sendes tilbake, får du et varsel om dette. 

• Når pengene er kommet på konto huker du av for dette på regningen i IO. 

 

 

Logg og kommentarer  

I hver regning ligger det en historikk over alt som har blitt gjort med regningen. Her kan du også 

sende kommentarer til de org. leddene som er tilknyttet kravet.  

Nye kommentarer kan lages etter at kravet er sendt, og du kan velge hvilke org. ledd du ønsker å 

sende kommentaren til.  

 

Satser og honorarer  

Alle satser og honorarer settes av NVBF sentralt. Disse gjennomgås før hver sesong.  


