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1. Innlogging 
 

 
 
2. Start Klubbklienten 

 

Logg inn med brukernavn og passord. Hvis du ikke har 
bruker i FIKS må du ta kontakt med FIKS-ansvarlig. 
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3. Velg «Voksen» eller «Barn» for å finne laget ditt. 
 

 
 
4. Velg laget ditt. 

 

 
 

DERSOM DU ØNSKER Å SE HVORDAN DU LEGGER INN KAMPRAPPORT, GÅ TIL STEG 6. 
 
5. Opprette lagets tropp  

Du trenger kun å opprette lagets tropp én gang, for da kan du hente fram dine spillere på en enkel 
måte i stedet for å søke blant hele registeret av klubbens spillere hver gang.  

 

 
 
Klikk på lagnavnet. 
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Velg «Fotballtropp».  
 

 
 
Hvis du ikke har lagt inn spillere her før vil troppen være tom. Velg da «Legg til spiller». 
 

 
 
Du vil da få en oversikt over alle klubbens spillere. 
 

 
 

 
 
 

Du kan sortere på kjønn og 
fødselsår. Skriver du «2004 – 
2004» får du opp alle spillere 
født i 2004. Du kan da hake av 
alle aktuelle spillerne og scrolle 
helt nederst og lagre når du er 
ferdig. 
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Du kan legge inn draktnummer, draktnavn og posisjon på spiller også. Dersom du ikke ønsker å legge 
inn posisjon kan du velge ikke å gjøre det. Det samme gjelder draktnummer (og draktnavn). Forskjellen 
er at hvis du ikke legger det inn her må du manuelt skrive inn minimum draktnummer på hver spiller 
hver kamp. Har spillerne samme draktnummer hele sesongen vil vi anbefale å legge inn draktnummeret 
i lagets tropp. Draktnavn er kun en valgfri tilleggsopplysning og trenger ikke brukes.  
 

 
 
Når du ev. har lagt inn draktnummer etc. så scroller du helt nederst og lagrer. Lagets tropp er da 
opprette slik at du lett kan hente den fram når du skal legge inn kamptropper. 
 

 

6. Legge inn kamptropp 
 
Kamptropp skal alltid legges inn i FIKS fra 13 år og oppover. Fristen for å legge inn kamptropp er to 
timer før kampstart.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Klikk på kampnr. til 
den kampen du skal 
legge inn tropp for. 
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Klikk på kikkerten 
for «lagets tropp» 
så vil du få opp 
laget tropp som du 
har opprette 
tidligere. 

Hak av de spillerne 
som skal spille 
kampen. Scroll helt 
ned og klikk lagre 
når du har haket av 
de spillerne som 
skal delta i kampen. 

Hvis du tidligere da du la inn 
lagets tropp la inn draktnummer 
og/eller posisjon vil det være 
utfylt. Hvis ikke må du fylle inn 
manuelt. Dersom du på posisjon 
velger «Spiller» eller posisjonene 
(keeper, forsvar osv.) indikerer 
det at spilleren starter kampen. 
Dersom du vet startoppstillingen 
kan posisjon fylles ut. Merk også 
at valget «Spiller»  betyr at 
spilleren starter, men at du ikke 
har definert posisjon (som ikke er 
nødvendig). Reserve betyr at 
spilleren starter på benken. 
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Lagets ledere skal også legges til. Det er dette som styrer hvem som skal lede laget fra benken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dersom du benytter spiller som ikke 
er i lagets tropp kan du søke opp 
spilleren blant «klubbens spillere» og 
legge han/hun til derfra.  

Dersom du IKKE finner spilleren i 
hverken «lagets tropp» eller 
«klubbens spillere» er det 
sannsynligvis noe som ikke stemmer. 
Valget om å legge til «uregistrert 
spiller» SKAL IKKE BENYTTES. Dersom 
spilleren ikke finnes i de to øverste 
valgene må du ta kontakt med FIKS-
ansvarlig. Å bruke spiller som ikke er 
spilleberettiget medfører 
straffereaksjoner fra fotballkretsen. 

Dersom det ligger inn personer på lag 
kan man legge disse til via «lagets 
personer». De vil da ha ferdigutfylt 
rolle. Du velger ved å hake av ved 
personens navn og velge lagre helt 
nederst. 

Du kan også legge til andre personer 
som står i klubbregisteret ved å velge 
«klubbens personer».  

På ledere kan man legge inn 
«uregistrert leder» uten noen 
konsekvenser.  
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De lederne du da har valgt vil komme på lista. 
 

 
 
Når du er ferdig med å legge inn spillere og ledere går du nederst på siden for å lagre.  
 

 

Dersom du klikker på lederens navn 
kan du endre rolle (fra trener til 
lagleder f.eks.). Du vil få opp en liste 
over roller. 

Dersom du skal slette en 
spiller eller trener haker 
du av ved navnet og 
klikker «Slett» helt 
nederst på siden. 

Dersom dere er 
HJEMMELAG skal 
kamprapporten skrives ut 
og tas med til kampen. 
Klikk på «Skriv ut 
kamprapport». Du vil da 
få opp en PDF med begge 
lags tropper. NB! Husk å 
vente til sperrefristen to 
timer før kamp er ute slik 
at du er sikker på at 
motstander har lagt inn 
tropp og ikke har gjort 
endringer. 


