
Instruktioner sekretariat SLL              

 
Statistiken rapporteras både manuellt på utskrivet matchprotokoll och digitalt via Profixio. 
Tveka inte att fråga domarna om ni är osäkra. 

1) Före matchen börjar 
 

✓ Se till att du har inloggning till Profixio via din lagansvariga och att du har en mobil 
eller liknande för tidtagning 

✓ Fyll i matchinfo i Profixio, till exempel publiksiffra, lagledare och väderförhållanden 
✓ Hitta till matchrapporteringen i Profixio: 

Välj seriespel längst upp i menyraden, sedan spelschema i menyraden under, 
sedan matcher och för att skriva in resultat för aktuell match, välj registrera 
slutresultat och sedan matchförlopp 

✓ Fyll i inforutan längst uppe till vänster (spelplats etc.) på det manuella 
matchprotokollet 

✓ Se till att resp. lag fyllt i sina spelare i det manuella matchprotokollet 
 

2) Rapportering under matchen 

Statistiken rapporteras både manuellt på utskrivet matchprotokoll och digitalt via 
Profixio. För varje match ska mål, assist och kort rapporteras.  

Profixio:  

Vid mål, assist eller kort - välj ny händelse. Fyll i period, tid, person och vad för typ av 
händelse det rör sig om. Kom ihåg att dubbelkolla vilket lag som är hemma resp. bortalag. 
OBS! Glöm inte att trycka ”spara” varje gång du lagt in en händelse i 
matchförloppet! 

Matchprotokoll (manuellt): 

Höger sida av protokollet fylls i. Korta instruktioner finns längst ner på sidan.  

Vid mål: Fyll i period, tid, målgörare (t.ex. B7 för nr 7 i bortalaget) och ev. assist 
Vid kort: Fyll i period, tid, nr, utv. och förseelse 

Tidtagning 

• Matcherna spelas 4x10 minuter 

• Mellan varje period är det 2 minuters paus 
• De sista 2 minuterna av matcherna spelas på stopptid, dvs. klockan stoppas vid 

varje avblåsning. I övrigt stoppas inte klockan, förutom vid timeout (en timeout per 
match per lag) 

• Med 30 sekunder kvar av varje periodpaus går tidtagaransvarig ut på planen till en 

av domarna och räknar ner tiden till periodpaus 

 

3) Efter matchen  

 
✓ Domare och representant för respektive lag ska skriva under matchprotokollet 
✓ Fota eller scanna in underskrivet matchprotokoll och maila eller sms:a till Dan 

Henriksson på ordforande@lacrosse.se eller 070 545 72 22 
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