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Anmäla lag i TA 
Kontaktuppgifter  
så som mail och telefonnummer. 
Skapa inloggning till Lagnsvarig 

 
Alla föreningar har en huvudinloggning/föreningsinloggning i 
Tävlingsadministrationsprogrammet, TA. Det finns dessutom möjlighet att via 
huvudinloggningen även skapa inloggningar för Lagansvariga.  
Med den inloggningen kan lagansvarig bla:  

• Som ett alternativ till SMS-rapportering, lägga in matchresultat och/eller ange att 
en match utan resultat (U11 och yngre) registrera matcherna som ”spelade”. 

• Koppla spelare och ledare till de lag som lagansvarig fått behörighet till samt 
ange/uppdatera tröjnummer och position innan och under säsong. Den 
informationen som kommer upp i Digimatch i samband med matcher som 
använde sig av EMP (Elektroniskt Matchprotokoll). 

Lagansvarig har enbart behörighet att ändra i de lag som den blivit tilldelad via 
huvudinloggningen. 
 
Vänligen börja med att läsa informationen. Behöver ni hjälp, kontakta ert hemmadistrikt, i HF 
Öst kontaktar ni Maria Casado på tavling@handbollost.se 

Börja med… 
..att logga in i TA, http://ta.svenskhandboll.se/ med er huvudinloggning.  

Anmäla lag i TA 
När du loggar in i TA med huvudinloggningen välj huvudrubriken ”Lag” och underrubriken 
”Lag”. Här ser du vilka lag som föreningen har anmält. För att anmäla ett nytt lag välj ” Lägg 
till” 
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En ny rad öppnar sig där lagets namn och det publika namnet är förifylld. Se till att om ni 
anmäler lag ”2”, lag ”Grön”, lag ”Hornstull”, att uppdatera under både Namn och Publikt 
namn. Namn syns för oss administratörer, och Publikt namn är det som visas på HF Östs 
webbplats. 

 
Ni ska dessutom fylla i; 
Säsong: 2021/2022  
Klass: Damer, Herrar eller den ålder som laget deltar i F12, P19 osv. (Tänk på att till USM är 
det P18 och F18) 
Distrikt: Handbollförbundet Öst eller de distrikt som arrangerar tävlingen/serien. Tex SHF 
vid USM och seniorserier från div 1 och uppåt.  
Liga: Välj vilken liga/tävling som laget deltar i, HF Öst damer, HF Öst Ungdom (U19 och 
yngre), HF Öst Parahandboll, HF Öst Pre Season, HF Öst RegionsTolvan.  
Lagansvarig: Här väljer du bland de personer som du registrerar under fliken ”föreningen”- 
”lagansvarig” (se under skapa inloggning till lagansvarig). Är lagansvarig kopplad sedan 
tidigare säsong finns den personen redan att välja i rullgardinen.  
Kontaktperson: Lagansvarig och kontaktperson behöver inte vara samma person. Under 
kontaktperson anger du namnet på den person som sedan kommer att visas som 
kontaktperson på ”Serie och Resultatsidan”.  
 

OBS! Om inte dessa fällt fylls i, går det inte att anmäla laget.  

Få fram fler kolumner 
Ni behöver dessutom se till att ytterligare kolumner syns, tyvärr 
syns inte alla de fält ni behöver fylla i per automatik när ni loggar 
in. Gör enligt nedan (se även bilden). 

1. Klicka på de 3 punkterna längst till höger i en av 
kolumnrubrikerna, vilken spelar ingen roll men i bilden nedan har vi 
klickat på punkterna i kolumnen ”Kontaktperson email) 
2. Välj kolumner (håll muspekaren över alt klicka) 
3. Bocka i de rutor som visas på bilden nedan, 3,4,5,6,7 och 8.  
4. Fyll i uppgifterna. 
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Fler kontaktuppgifter så som mailadress och telefonnummer  
TA innehåller alltid fler kolumner än vad den visar från början. Det finns nämligen en 
standard vy som är förinställd, med ex antal kolumner. För att få fram fler kolumner klicka på 
vilken som helst av de tre prickarna vid rubrikerna. På bilden nedan är vi på sidan med 
huvudrubriken ”Lag” och underrubriken ”Lag”.  

 

 

Välj sedan vilka fler kolumner som du vill ska vara synliga… 
tex ”kontaktperson email”, ”kontaktperson telefon”, ”kontaktperson mobil”.  

 

Det är dessa uppgifter som visas intill era anmälda lag på Svenskhandbolls Serie och 
Resultatsida. http://ta.svenskhandboll.se/SerieAndMatchResult/Review?seasonId=2021&countyId%20=2115  
 

Filtrera fram det lag eller serie du önskar. 
Klicka sedan på lagnamnet.  

  

http://ta.svenskhandboll.se/SerieAndMatchResult/Review?seasonId=2021&countyId%20=2115
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Skapa inloggning till Lagansvarig 
När du loggar in i TA med huvudinloggningen välj huvudrubriken ”Föreningen” och 
underrubriken ”Lagansvarig”. 

För att registerna ny lagansvarig välj ”Lägg till post”. 

Här registrerar du de personer som sedan ska kopplas till lagen. Ange Förnamn, Efternamn 
och E-post. När ändringarna sparas skickas ett e-postmeddelande/mail till lagledaren med 
användarnamn och lösenord.  

Ledarens mailadress föreslås som användarnamn. Om personen redan är lagansvarig i en 
annan förening så väljer du ett annat användarnamn för er förening. 

 

 

Glömt sina inloggningsuppgifter… 
Om en ledare sedan hör av sig till föreningen och meddelar 
att den har glömt sina inloggningsuppgifter, klicka i rutan till 
höger och sedan ”Spara”. Ett mail skickas till ledaren med 
information samt användarnamn och lösenord.  

Hur ser mailet ut som Lagansvarig får? 
Följande mail får lagansvarig när de tilldelas en 
Lagledarinloggning, eller när ledaren glömt sina uppgifter. 
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Koppla Lagansvarig till lag 
Via huvudrubriken ”Lag” och underrubriken ”Lag” tilldelar du vilka lag respektive lagledare/ 
Lagansvarig ska ha behörighet till. Det gör du i kolumnen som heter Lagansvarig. 

 

Nu kan lagansvarig logga in i TA och själva göra följande; 

• Som ett alternativ till SMS-rapportering, lägga in matchresultat och/eller ange att 
en match utan resultat (U11 och yngre) registrera matcherna som ”spelade”. 

• Koppla spelare och ledare till de lag som lagansvarig fått behörighet till samt 
ange/uppdatera tröjnummer och position innan och under säsong. Den 
informationen som kommer upp i Digimatch i samband med matcher som 
använde sig av EMP (Elektroniskt Matchprotokoll). 

Lagansvarig har enbart behörighet att ändra i de lag som den blivit tilldelad via 
huvudinloggningen. 


