
TSM programvara – Instruktion för Hanhals U12 (födda 2007) 
Senast uppdaterad: 2018-09-12 

 

Hanhals datorer och skrivare 
 

Det skall finnas ett antal laptops och skrivare i pressrummet nya hallen. Det är alltså rummet högst 

upp under taket där filmning etc sker. Man får fråga vaktmästare om nyckel eller öppning dit. 

Normala lag-nycklar till förråd etc funkar inte här. 

Inne i pressrummet skall finnas ett skåp med kodlås där datorer förvaras. Koden dit är: 2016 

Tips är att komma lite tidigt och se att skrivare och dator finns på plats och fungerar samt att det 

finns papper till skrivaren. Kan bli lite stressigt ibland =) 

 

Egen dator 
 

Det går utmärkt att installera programvaran på nedan länkar. Finns även tillgänglig efter att ni loggat 

in på TSM hemsida. Tänk på att ni även måste installera Hanhals skrivare på er laptop eftersom man 

måste skriva ut papper. 

 

Programvara TSM 

http://tsmovr.swehockey.se/install/tsmovr.msi 

ibland behövs dotnet också på vissa datorer 

http://tsmovr.swehockey.se/install/dotnet4.exe 

 

Inloggning 
 

Använd nedan inlogg i TSM programvara: 

Användarnamn:  720215_johhag 

Lösenord:  0ap5he 

 

Information / Lathundar mm 
 

Hanhals U12 och även Hanhals U13 har en hel del matnyttigt under fliken sekretariat 

https://hanhalskings.myclub.se/menu/pages/16737 

http://tsmovr.swehockey.se/install/tsmovr.msi
http://tsmovr.swehockey.se/install/dotnet4.exe
https://hanhalskings.myclub.se/menu/pages/16737


 

 

Loginsida till information etc om programvaran: 

https://adm.swehockey.se/ 

Länk till infosida 

http://www.gbgif.se/TAVLING/TSMOVR/ 

TSM-OVR LIGHT ÖVNINGSMATCH  
 

Ni kan öva på nedan. Vissa moment som tex #3 behövs bara göras när ni kör skarpt läge. Sen är vissa 

saker ”överkurs”. Tex att bokföra best player etc. Det är mer inriktat på seniorhockeyn. Samma sak 

med plus/minus statistik. Det kommer när killarna blir äldre. 

 

Aktiviteter övningsmatch:  

1. välj match från Server - 2018-06-01 -> Challenger Testcup Väst/Light  (Karlskoga – Södertälje) 

2. Öppna match – OBS!! bocka i Open as a new game  

 

 

3. Skriv ut preliminary team rooster (ta med den till resp lag för ifyllnad). Här gäller det att ni 

har en skrivare ansluten. 

https://adm.swehockey.se/
http://www.gbgif.se/TAVLING/TSMOVR/


 

 

4. Skapa Teamroster - Lägg in alla spelare - Målvakterna har nr 1 i Karlskoga och 1 i Södertälje. 

Ändra nummer om det behövs. - Lägg in kapten + assisterande - Lägg in MV. Gör för båda 

lagen. 



 

5. Lägg till 1 st spelare i Karlskoga – Felix Johansson (13) (född 2003-02-21). Observera att om 

du inte hittar en spelare när du gör detta på riktigt sen, så beror det på att någon inte reggat 

spelaren korrekt. Tex om du skall lägga till en yngre el äldre spelare. Kontakta sportchef i 

efterhand isåfall. I värsta värsta fall (för ungdomsmatcher) får den spelaren spela under 

annans namn och nummer men det är inte att rekommendera och bara om nån ledare säger 

ok på detta. Blir fel i statistik på fel spelare. 

6. Byt nummer på Felix Johansson i Karlskoga från 13 till 28  

7. Skapa Game-officials  

8. Starta matchen (sätt den i status ”game in progess” - Följ händelserna i övningsmatchen. 

Valfria nummer kan användas.  



 

9. Mål - Vid Mål ska det finnas en och/eller två assist  

 



 

 

10. Mellan period paus bokför skott och ev publik. Tryck sen save och svara ja på byta period 

 

Starta sen nästa period igen 



 

11. Fyll sedan i statisitk mellan varje period. För att avsluta efter sista period. Klicka på game 

ended och sätt ”final score” status 

 

12. Skriv sedan ut game sheet och game report. Tips är att spara dem till pdf. Ta med dator till 

skrivaren igen och skriv ut dem där. Ibland vill domarna skriva under. Annars lägg dem bara i 

förrådet på lämplig plats/pärm 



 

Färdigt! 


