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1 Logga in 
För att starta domaradministration måste du först logga in i systemet. 

1. Starta Internet Explorer 

2. Gå till adressen http://adm.swehockey.se 

3. Ange användarnamn och lösenord, och tryck på knappen logga in. 

 
 

4. Om du skulle ha glömt ditt lösenord kan du klicka på länken ”Jag har glömt mitt lösenord”. Formuläret nedan 

visas. Ett mejl skickas till den e-postadress du anger, alternativt till den användare som är kopplad till den 

aktuella e-postadressen. 

 

 

http://adm.swehockey.se/
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2 Administrera 
Här kan du administrera dina kontaktuppgifter, se säsongsregistreringar och matcher samt ange frånvaro. 

2.1 Allmän info 
Här ser du din allmänna info. Observera att den här informationen endast kan ändras av en domaradministratör. 

 

2.2 Kontaktinformation 
Klicka på fliken Kontakt för att visa/redigera kontaktinformationen.  

Mata in informationen och tryck på spara. 
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2.3 Registreringar 
Klicka på fliken Registrering för att visa dina säsongsregistreringar. 

 

2.4 Frånvaro 
Klicka på fliken Frånvaro för visa/registrera tillfällen då du är frånvarande och inte kan döma. Du kommer inte vara 

tillgänglig för tillsättning under de perioder du är registrerad som frånvarande. Frånvaro kan endast läggas in på aktuell 

säsong och under tider efter datumet som domaradministratören valt för aktuell domarnivå. Om det finns en spärr 

inlagd på aktuell domarnivå visas det i rött. I exemplet är en spärr inlagd till 2010-09-02, frånvaro kan alltså anges från 

och med 2010-09-03.  

 

 

2.4.1 Registrera frånvaro 

Du kan registrera frånvaro på två olika sätt; antingen genom att välja hela dagar eller med dagar och tid. 

2.4.1.1 Hela dagar 

Välj ”Ange hela dagar”, och markera sedan de datum som du är frånvarande i kalendern. Du kan markera en hel vecka, 

eller en viss dag (I exemplet nedan onsdagar i oktober) samt givetvis enskilda dagar.  Tryck på knappen Spara. 

Domaren kommer att vara spärrad för tillsättning mellan 00:00 och 23:59 de angivna dagarna.  
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2.4.1.2 Dagar och tid 

Välj ”Ange dag/dagar med klockslag”. Markera från datum i kalendern, och välj/mata in starttid. Markera sedan till 

datum och sluttid. Tryck på knappen Spara. Domaren kommer att vara spärrad för tillsättning inom det angivna 

intervallet. 

 

2.5 Matcher 
Klicka på fliken Matcher för att se dina matcher. Listan visar matcher för de kommande 14 dagar som standard, men 

du kan också söka ett specifikt datumintervall.  

Genom att klicka på excelikonen  får du upp en rapport i Excel över dina samtliga tillsättning för säsongen. 
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2.6 Intresseanmälningar 
Under fliken intresseanmälningar ser du alla anmälningar du gjort och vilken status de har. 

Du kan ta bort en anmälning genom att trycka på knappen ”Ta bort” på den anmälning i listan  

OBS! om du tar bort en anmälning som är accepterad försvinner du inte som domare på den matchen. 

3 Intresseanmälan 
1. Sök upp matcher med hjälp av sökargumenten ”Arena Distrikt”, ”Datum Från”, ”Datum till”, ”Domar nivå” eller 

”Match nr”. Du måste välja distrikt och Datum Från för att kunna starta sökningen. 

2. Om din sökning matcher några matcher med serier som tillåter intresseanmälan visas de i en lista. 

3. Välj den domartyp i listan med tillgängliga typer. Om du väljer ”Alla” anmäler du dig till alla lediga positioner. 

4. Spara sedan. 
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4 Rapporter 
Domare har enbart tillgång till rapporten ”Adresslistor”. 

4.1 Adresslistor 
Du kan skriva ut rapporter över domarnas adresser. Urval kan göras för en viss kategori, distrikt, domartyp och säsong. 

Du kan vara ta fram adresslistor för din kategori och lägre. Domare med kategori Division 1 kan ta fram adresslistor för 

Division 1 och lägre.  

När du gjort dina val trycker du på Skapa rapport för att visa rapporten som skapas i Excel. 

 

 


