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Koppla spelare till lag i TA 
Inför säsongen 2019-2020 försvann möjligheten att maila in EMP listor till distriktsförbunden. 
Ansvaret flyttades i stället till föreningarna att se till att spelarna är kopplade till sina anmälda 
lag i TA. När föreningen kopplat spelarna till ett anmält lag i TA, kommer spelarna upp i EMP 
programmet Digimatch. Det gör att varken ledarna eller funktionärerna behöver lägga tid på 
att knappa in spelare manuellt inför varje match, vilket sparar tid och arbete för oss alla. 
 
Vänligen börja med att läsa informationen. Behöver ni hjälp, kontakta ert hemmadistrikt, i HF 
Öst kontaktar ni tavling@handbollost.se 

Börja med… 
..att logga in i TA, https://ta.svenskhandboll.se antingen med er föreningsinloggning eller 
med den ledarinloggning (lagansvarig) som din förening tilldelat dig.  

 

 

mailto:tavling@handbollost.se
https://ta.svenskhandboll.se/
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Frågor som kan uppstå, och dess svar: 
Fråga: När spelare inte finns i TA, vad behöver föreningen göra då? 
Svar: Registrera i IdrottOnline 

Fråga: När spelare inte finns i TA, men finns i IdrottOnline, vad behöver föreningen göra då? 
Svar:  

1. Om spelaren är 14 år eller yngre. Maila en sammanställd lista till HF Öst med för- 
och efternamn samt 10 siffrigt personnummer.  

2. Om spelaren bytt föreningen när den varit 14 år eller yngre. Maila en sammanställd 
lista till SHF Lasse.Tjernberg@handboll.rf.se med för- och efternamn samt 10 
siffrigt personnummer. 

3. Om spelaren bytt föreningen inför säsongen pga nedlagd förening eller att lämpligt 
lag inte finns i gamla föreningen, gör ordinarie fri övergång alternativt ”riktig” 
övergång på SHFs hemsida. Icke licenserade spelare hanteras övergång via 
blankett till HF Öst.  

4. Om spelaren tillhört er förening i herrans massa år, men ändå inte är registrerad i 
er förening, gör ordinarie fri övergång på SHFs hemsida. 
https://www.svenskhandboll.se/tavling/overgangar/  

Fråga: När ledare inte finns alls i TA, vad behöver föreningen göra då? 
Svar: Registrera i IdrottOnline 

Fråga: När ledare inte finns i TA, vad behöver föreningen göra då? 
Svar:  

1. Om ledaren INTE är aktiv spelare själv längre, utan enbart har ledaruppdrag. Gör fri 
övergång på SHFs hemsida. https://www.svenskhandboll.se/tavling/overgangar/  

2. Om ledaren är aktiv spelare i en annan förening, be funktionären att lägga in 
ledaren i Digimatch/EMP manuellt inför varje match.  

mailto:Lasse.Tjernberg@handboll.rf.se
https://www.svenskhandboll.se/tavling/overgangar/
https://www.svenskhandboll.se/tavling/overgangar/
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 Bra att veta: 

1. Ni kan under säsongen uppdatera spelare, (både lägga till och ta bort), ändra 
tröjnummer osv. Synkroniseringen från TA till Digimatch sker två gånger om dagen. 

2. HF Öst har behörighet att byta föreningstillhörighet på spelare som är icke 
licenserade, födda 2007 och senare, alltså spelare 14 år och yngre.  

3. HF Öst har registrerat godkända Samarbetsavtal och Samverkanslag i TA, vilket 
gör att ni kan ”koppla spelare” från era samarbetsföreningar/samverkansföreningar.  
När avtalen är registrerade så kan klubbadministratören eller lagansvarig välja att 
visa samarbetsspelare för att koppla dem till sitt lag. Spelarna måste då vara 
kopplade till laget i samarbetsklubben för att synas. Tex. BK Boll och BK Ribba har 
ett samarbete och ska spela seriematcher i namnet BK Boll. Då behöver först BK 
Ribba koppla sina spelare till sitt lag i TA. Därefter kan BK Boll koppla sina spelare 
samt, klicka i ”Visa samarbetsspelare” och då få fram vilka spelare som BK Ribba 
har kopplat till sitt lag.  

 

 

4. För licenserade spelare, födda 2006 och äldre, som är registrerad i ”fel förening” i 
TA behöver ni göra antingen en ”fri övergång” eller en ”övergång” vi SHFs 
webbplats.   
https://www.svenskhandboll.se/tavling/overgangar/  
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