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Livelox – www.livelox.com

• Tjeneste for å legge inn GPS-spor fra løp og sammenligne med 
andre deltagere

• Abonnementstjeneste (gratis i 2016)

– Kan leveres som personlig abm evnt klubb

– Personlig kr 299,- pr år

– Klubb kr 500,- + 20,- pr medlem

• Gratis å laste opp eget spor og som arrangør å legge ut kart og 
løyper. For å sammenligne eget spor med andre må abonnement 
kjøpes

http://www.livelox.com/


• Pålogging via Eventor

– For å opprette arrangement (legge ut kart og løyper) må bruker 
ha Eventor-rolle Arrangementsansvarlig eller Administrator for 
arrangerende klubb

– For å legge ut eget spor kun vanlig Eventor-pålogging (bruker)

• Kart bør være georeferert for enkel opplasting

– Eksporteres som bildefil. Fra Ocad som jpg-fil inkl World-fil (Fil –
Eksporter)

• Løypene eksporteres i egen fil i xml-format

– (Eksporter – Løyper XML)

• Kart og løyper kan tilrettelegges før løpet

– Setter tidsfrist for når kart og løyper skal være synlige



Purple Pen – purplepen.golde.org/

• Greit alternativ til Ocad for å legge løyper

• Gratis programvare for å tegne løyper til trykking

• Bruker kartet som bakgrunn

– (OCAD, OpenOrienteering-kart, eller PDF)

• Trykker løyper med overtrykk

– Kan eksportere filer til Ocad eller annet format for printing

http://purplepen.golde.org/


Brikkesys – www.brikkesys.no

• Alternativ til Emits programvare for tidtaking (eTiming)

• Lisens kr 3500,- + mva pr år

• Noen som har erfaring med dette programmet?

http://www.brikkesys.no/


ETIMING - www.eqtiming.no

• Programvaren må kjøres i versjon 4.0 for å kommunisere enkelt 
med Eventor

– Nedlasting av påmelding fra Eventor sømløst via eget API som følger 
arrangørklubben (klubbens API finner du på Eventor under Administrasjon –
Klubbinnstillinger)

– Klubbadresser for fakturering kan importeres fra Eventor samtidig

– Opplasting av resultater inkl strekktider etter løpet

• Med bruk av Emit MTR kan brikkeavlesning foretas på løp og 
resultater leses inn på pc og behandles i etterkant

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

