
eTiming og eventor i AAOK karusellen 

Sist oppdatert: 11. juni 2019. Denne oppskriften er laget for eTiming 4.0.0.821. 

Se evt også produsentens bruksanvisning. (velg «eTiming4, dokumentasjon orientering») 

Opprette løpet i Eventor 
 

Velg «Opprett arrangement» i venstremenyen (krever arrangørrettigheter) og trykk «Gå videre». 

Under «Nytt løp: Generelle opplysninger» legger du inn 

 Navn på løpet (skal være f.eks. «AAOK-karusellen løp 10») 

 Startdato og tid for første start 

 Kategori «nærløp» 

 Hukk av for at det er flexoløp 

 Distanse (lang, mellom eller sprint) 

 Kontakt epost og telefon 

 
Hukk av for Stemplingssystem Emit 

Legg også inn nøyaktig posisjon for samlingsplass i «Arenaens posisjon». 

http://www.eqtiming.no/downloads/categories/dokumentasjon/


 

Under «Arrangører og funksjonærer» legger du inn navn på løpsleder, løypelegger og kontaktperson. 

Under «Klasser», velg «Kopier klasser fra tidligere arrangement» og kopier fra et annet karusell-løp.  

Klassene (og løypene) skal være som angitt her. 

http://orientering.no/kretser/aust-agder/aktivitet/aaok-karusellen/


 

Under «Påmeldingsavgifter og frister» legger du inn påmeldingsfrist ved midnatt kvelden før løpet og 

påmeldingskontingent for over 17 og opp til 16 år. Etteranmeldingsfrist bruker vi ikke. 

 

Under «Dokument» lagrer du innbydelsen i pdf-format. Bruk vedlagt eksempel som mal. 

Under Status, sett løpet i «påmelding åpnet». 



Opprette løpet i eTiming 
 

Fil -> Ny 

 

 



 

 

 



Informasjon om løpet 
Data -> Løp. Eller klikk på ikonet for løp (valgt på bildet under). 

 

 

Hvis første start i løpet er annonsert til kl 17.00, så sett ”Første start” i dette skjermbildet til flere timer 

før det. Hvis noen (prøveløpere) starter før tidspunktet du har satt som første start, får du problemer. 

 
Yes 

Hente informasjon fra Eventor 
Du kan teste å gjøre dette så snart det har kommet inn en påmelding, eller du kan vente med å gjøre det 

til påmeldingsfristen har gått ut. Du kan gjøre det om igjen så mange ganger du vil. 



 
 

 
Legg (kopier) inn klubbens API-nøkkel og din Eventor bruker-id og passord. Du må ha administrator-

rettigheter for klubben i Eventor. Når du er logget inn i Eventor med en bruker med 

administratorrettigheter for klubben, finner du API-nøkkelen under ”Klubben”->”Klubbinnstillinger”. 

Trykk på ”Søk etter løp”. Etterpå velger du ditt løp (fra en liste med alle løp i Norge på den datoen). 

Første gang du henter fra Eventor, bør du hukke av for ”Oppdater eksisterende påmeldinger”. 

Hvis du henter flere ganger, trenger den ikke å være hukket av hver gang senere. 

Velg ”Hent alle påmeldte” og trykk ”Hent”. Da lastes klasser, klubber og påmeldte løpere inn i eTiming. 

  



Informasjon om løypene 

Gå inn i OCAD (11 eller nyere): 

Menyvalg: Løypelegging -> Eksporter -> Løyper (XML, IOF Versjon 3.0) 

 

Det vil da bli laget en XML-fil som f.eks. heter Løyper_20150408.Courses. Den skal lastes i eTiming. 

Tilbake til eTiming 

Fil -> Importer -> Poster og Løyper. Velg fila du lagret fra Ocad i forrige steg.  

Bekreftelse kommer, med info om løypene du har lastet inn. 

 



Etterpå legger du inn postkode for målposten (f.eks. 100, men avhengig av hvilke postenheter du har): 

 OK Bekreftelse: ”Ferdig” Klikk OK. 

Hvis du trenger å endre postkoder etterpå: 

 

Etter en slik rettelse under løpet må du avslutte eTiming og starte den på nytt. 

 



 

Informasjon om klassene 
Klasser (høyremenyen) -> Liste : 

 

Påse at alle klasser har riktige løyper, i henhold til innbydelsen til løpet. 

Gå til ”Detalj” for hver klasse, og kontroller at ”Bruk alltid brikketid” er valgt (unntatt ved fellesstart).  

I klasse D1/N1/H1 skal Startkontingent være 50 kr og Etteranmelding være 90 kr. I alle andre klasser skal 

det være omvendt. 

I klasse N1 skal Tidtakingstype være satt til «Ikke vis tid», ihht barneidrettsbestemmelsene. 



 

Etter eventuelle korrigering i valg av løyper mot klasser, gjør du dette: 

 

Velg ”Oppdater løypenr på løpere” og velg deretter ”Alle klasser” 



 

  



Informasjon om løpere. Alfabetisk startliste 
Løper (høyremenyen) -> Liste 

 

Se over lista av løpere. Den kan sorteres ved å gjøre valg under toppmenyen ”Rekkefølge” 

Skriv ut startlister sortert alfabetisk, og heng disse opp på løpet.  

Menyvalg: Start -> Skriv startlister. Hukk av som vist. 

 

Ok Skriv ut startlistene.  

Du kan også lagre startlisten som f.eks. EXCEL-fil, slik at du kan endre utseendet på den selv. 

I så fall anbefales denne fila som eksempel. 

http://www.aaok.no/2013/aaok_startliste_mal.xlsx


Backup 
Avslutt eTiming. 

Ta en kopi (Ctrl-C -> Ctrl-V av etime.mdb Kall kopien «etime – Backup1 før løpet.mdb» 

Senere kan du ta stadig nye backup’er, med nye navn hver gang.  

Bruk løpenummer i navnet (etime – Backup<løpenummer> Beskrivende navn) 

Nå er du klar til å dra på løpet... 

Forslag til påmeldingsrutine 
 

Det er selvsagt utallige måter å organisere seg på for å håndtere påmeldinger på løpsdagen.  

Her er et godt forslag: 

Print ut tilstrekkelig antall av arket på neste side og klipp opp i påmeldings-slipper. 

Skriv ut en alfabetisk ordnet startliste (se forrige side). 

Sett opp et oppslag med denne teksten (blås den opp i passende plakatstørrelse og heng opp ved siden 

av startlista): 

 Alle som er korrekt registert (med riktig navn, klubb, brikke og klasse) på startlista, kan gå 

direkte til start.  

 De som ikke står på startlista eller som har feil brikke eller klasse på startlista, må fylle ut en 

påmeldings-slipp og levere denne i sekretariatet. Løperen må ha med seg høyre del av 

påmeldingsslippen til start. 

 På start får du bare starte dersom du enten står på startlista eller leverer høyre del av 

påmeldingsslippen til starteren. 

Starteren skal kun tillate start for de som enten står på startlista (som starteren må ha et eksemplar av) 

eller som har med seg høyre del av påmeldingsslippen til start. 

På denne måten vil den som betjener PC i sekretariatet ha alle påmeldinger skriftlig og kan legge disse 

inn i ro og mak – sannsynligvis i god tid før løperne kommer i mål.   



Påmeldings-slipp. Lever denne i sekretariatet   Lever denne på start: 

Navn  ______________________________ | Navn: ________________ 

Klubb  ______________________________ | 

Klasse  ______________________________ | Brikke nr: _____________ 

Brikke nr ______________________________ | 

 

Påmeldings-slipp. Lever denne i sekretariatet   Lever denne på start: 

Navn  ______________________________ | Navn: ________________ 

Klubb  ______________________________ | 

Klasse  ______________________________ | Brikke nr: _____________ 

Brikke nr ______________________________ | 

 

Påmeldings-slipp. Lever denne i sekretariatet   Lever denne på start: 

Navn  ______________________________ | Navn: ________________ 

Klubb  ______________________________ | 

Klasse  ______________________________ | Brikke nr: _____________ 

Brikke nr ______________________________ | 

 

Påmeldings-slipp. Lever denne i sekretariatet   Lever denne på start: 

Navn  ______________________________ | Navn: ________________ 

Klubb  ______________________________ | 

Klasse  ______________________________ | Brikke nr: _____________ 

Brikke nr ______________________________ | 

 



Under løpet: Direktepåmelding – Registrere ny løper 
Hurtigfunksjoner innen Løper-vinduet i eTiming: 

Ctrl – S – lagre     Ctrl – N – Ny løper 

Ctrl – A – Søk på navn (etternavn)  Ctrl – F – Neste løper 

Ctrl – G – Søk på brikkenummer   Ctrl – B- Forrige løper 

 

Registrer fornavn, etternavn, brikke, klasse, klubb -, ”Kontingent” og kryss for ”Brikke” ved Brikkeleie. 

Feltet for kontingent skal egentlig brukes til å markere om løperen skal betale etteranmeldingsavgift, 

men siden vi ikke har etteranmelding, bruker vi det i stedet til noe annet:  

 Løpere som er 16 år eller yngre og som løper i klasse D2, H2, D3, H3, D4, H4, D5, H5, D6 eller H6 

skal ha Kontingent satt til 2. 

 Løpere som er 17 år eller eldre og som løper i klasse D1, H1 eller N1, skal ha Kontingent satt til 2. 

 Alle andre skal ha kontingent satt til 1. 

Dette gjør at alle får riktig startkontingent i forhold til alderen. 



Endre allerede registrert løper 

 

Endre det som skal endres og trykk Lagre. 

NB. Hvis du legger inn et brikkenummer som en annen løper allerede har, får du feilmelding. 

Da må du først fjerne brikken fra den løperen som har denne brikken fra før. 

  



Tidtaking 
Kan gjøres under – eller etter løpet. Det er best å legge inn alle forhåndspåmeldte før du gjør dette, 

men du kan også velge å ha Tidtaking åpnet fra løpet starter. 

Men pass i hvert fall på at alle justeringer av Løyper og Klasser er unnagjort før du starter Tidtaking. 

Kople MTRen til PCen via serieporten, hvis du har MTR3; eller USB, hvis du har MTR4. 

Toppmenyvalg Resultat -> Tidtaking,  

høyremenyvalg Tidtaking,   

venstremeny 4 Under løpet, Start tidtakning,  

eller ikonet for tidtaking.) 

Gjør valg som vist. 

 

PCen vil som regel selv finne ut hva som skal stå under ”Velg port”, spesielt hvis du trykker på «?». 

 

«Neste» Trykk evt på synkroniser for å synkronisere klokken på MTRen med PC-klokken. 

«Neste» 



 

Hvis du starter Tidtaking før eller under løpet, vil du se data om løperne etter hvert som de leser 

inn brikkene sine. Hvis du starter Tidtaking etter løpet, vil data om alle løpere som har vært 

registrert komme opp i en kronologisk rekkefølge etter som de leste av brikkene. 

 Ha Tidtaking åpen (IKKE LUKK), og ikke gjør noen endringer her!  

 Gul linje = Disk (eller feil løype) 

 Grønn linje = Ukjent løper (ikke kjent brikkenummer) 

 Blå linje  = Leiebrikke, ellers OK. 

 Hvis linje  = OK 

 Åpne Løper – vindu 

 Søk opp «ikke-OK» (gul eller grønn) løpere (CTRL-A for navn, CTRL-G for brikke) 

 For gul: Kjør en disksjekk under fanen Disksjekk 

 

 Endre klasse under ”Detalj” hvis løper har løpt en annen løype enn registrert og 

lagre (ctrl-s). Ta ny disksjekk, sjekk mot startliste. Hvis OK i ny løype, sett status 

OK i Detalj-vinduet.  

 Grønn linje betyr at brikkenummer ikke finnes i løper-databasen 



 Sjekk (med startliste eller ved å spørre) hvem som er «eier» av brikken.  

Noter personalia og brikkenummer (til du skal fortsette jobben etter løpet). 

 I Løper-vindu: Korriger brikkenummer på aktuell løper og lagre 

 I Løper-vindu: Opprett ny løper hvis «eieren» av brikken ikke finnes  

 Etter dette kan du evt be løperen om å lese av brikka på nytt, eller du kan gjøre 

det som står nedenfor etter løpet for å få lest inn riktig brikke på løperen: 

Etter løpet: Korrigering for «de grønne» 
 

Det følgende skal ikke gjøres før etter at alle løperne har registrert brikkene sine (altså 

helst etter løpet): 

 Ukjente brikker får egen logg-fil 

 I tidtaking, velg «log»  

 Du kommer nå i mappen som løpets database er lagret i. Åpne katalogen LOG, 

finn fil med riktig brikkenummer som du har rettet og som nå er en «kjent» 

løper. Dobbelt-klikk på filen med riktig brikkenummer, så leses brikken inn i 

tidtaking.  

 Gjenta denne prosessen til det ikke er flere ukjente (grønne) løpere igjen  

 

Skrive resultatlister 

 



 

Trykk ”Lag filer”. Etterpå kan du se på dem i nettleseren hvis du vil. 

Du kan ellers få ut resultatliste fra Resultater på høyremenyen. 

Laste opp resultatlister til Eventor 
Koble deg til eventor med samme API nøkkel, brukernavn og passord som du brukte ved nedlasting 

av påmeldte løpere. Da vil Resultatliste bli mulig å velge, og du kan bare klikke på den for å få lastet 

resultatene opp på Eventor. 

 

Det er ikke alltid det virker, da bruker du alternativ metode som er beskrevet i denne 

bruksanvisningen: 



Legge inn et løp i AAOK-karusellen i Eventor og laste opp resultater fra eTiming 

Oppdatere sammenlagtstillingen i serier 
Send en epost til styret i AAOK styret@aaok.no når du har lastet opp, så vil sammenlagtstillingene 

bli oppdatert. Metodene for dette er ellers beskrevet her: 

 Sparekassens Rekrutteringspokal 

 AAOK-karusellen 

Viktig! Lage resultatlister til pressen 
Dette er beskrevet her. 

Legge ut bilder og en liten epistel om løpet på facebook 
Gjør dette på løpets arrangementsside eller på facebook-gruppen Sørlandsorientering. Se tips om dette 

på sidene for flexolop.no - Det er obligatorisk å gjøre dette for å få flex-O-løp-støtte fra NOF. 

Lage fakturagrunnlag 
Fakturagrunnlag produseres ved å åpne vindu for klubber (Data -> Klubber). Velg så ”Skriv ut” i 

toppmeny  kontingentrapport  Alle klubber. Lagre filen som PDF og send den til alle klubbene. 

Det pågår utvikling for å gjøre det mulig å generere fakturaene direkte fra Eventor. Dette tar vi i bruk når 

det er tilgjengelig og fungerer. 

mailto:styret@aaok.no
http://www.orientering.no/krets/austagder/arrangement/Documents/Oppskrift%20Lagre%20resultater%20for%20Gjensidiges%20pokal.pdf
http://www.orientering.no/krets/austagder/organisering/Documents/Oppskrift%20Lagre%20sammenlagtresultater%20for%20AAOK%20karusellen.pdf
http://www.orientering.no/krets/austagder/arrangement/Sider/Presseresultater.aspx

