
Bruk av eTiming før løp i AAOK karusellen 

Sist oppdatert: 4. april 2015. 

Her er en oppskrift på det du vanligvis må gjøre for å klargjøre eTiming for et løp i AAOK-karusellen. 

Denne oppskriften er laget for eTiming 3.6.0.427 og delvis 3.6.0.433. 

Det fins også en oppskrift for det du gjør med eTiming under slike løp, og en for det du gjør etter løpet. 

Oppskriftene er vesentlig skjermbilder som viser hva du skal fylle inn, med svært få forklaringer. Dette er 

for å få en lettlest og kortfattet oppskrift. Om du trenger mer forklaring, se AAOK’s kurs i bruk av 

eTiming ved karusell-løp, eller produsentens bruksanvisning. 

Alternativ 1: Lage nytt løp basert på en eldre database 
Det som står i dette kapitlet er aktuelt hvis du ønsker å bruke data fra en eldre database. 

Kopiere gammel versjon av etime.mdb-databasen 

Dette gjelder hvis du bruker AAOK’s låne-PC. Logg inn med bruker ”tid” og passord ”tid”. 

1. Gå til C:\Dropbox\emit\karusell\ 
2. Lag ny mappe for ditt løp (f.eks. ”løp3”) og kopier etime.mdb fra forrige løp inn i denne mappen. 
3. Åpne etiming 
4. Velg Fil --> Åpne. Under ”Angi katalog for database” angir du mappen du nettopp lagde.  

 
5. Trykk Neste og Avslutt. 
6. Legg merke til at øverst – over menyene står navnet på det forrige løpet. F.eks. AAOK Karuselløp 2. 

Det er fordi du har kopiert databasen fra forrige løp, men du har ikke endret navnet på løpet ennå. 
7. Velg Fil --> Nytt karusell løp 
8. Sett riktig løpsnummer (det du skal arrangere nå, f.eks. 3).  

Tid for neste løp er ikke viktig, for det fungerer ikke som det skal… 
9. Hukk ellers av som vist på neste bilde. 

http://www.orientering.no/krets/austagder/arrangement/Documents/Oppskrift%20eTiming%20under%20l%C3%B8p%20i%20AAOK%20karusellen.pdf
http://www.orientering.no/krets/austagder/arrangement/Documents/Oppskrift%20eTiming%20etter%20l%C3%B8p%20i%20AAOK%20karusellen.pdf
http://www.orientering.no/krets/austagder/arrangement/Documents/AAOK%20Etiming%20karusell.pdf
http://www.emit.no/sites/default/files/fields/download_file/etiming_2.pdf


 

Dersom du bruker egen PC : 

Du velger katalogstruktur fritt.  

Fila etime.mdb kan du laste den ned fra www.aaok.no. Du finner den her. Ellers gjør du som forklart på 

forrige side. 

  

http://www.aaok.no/
http://www.aaok.no/2013/etime.mdb


Alternativ 2: Lage nytt løp uten å basere på en eldre database 
Det som står i dette kapitlet er aktuelt hvis du ønsker å starte med en tom database og heller hente all 

informasjon fra Eventor. 

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”. 

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. 

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

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

  



Fjerne doble klasser (kun aktuelt ved valg av alternativ 1 tidligere) 
Dette punktet er kun aktuelt dersom du har valgt alternativ 1 – der du har basert på en eldre database. 

Etter at du har lastet ned fra Eventor er alle klasser sannsynligvis blitt definert to ganger. Dette er en feil 

i eTiming som vi har bedt om å få rettet. For å reparere dette må du slå sammen de to instansene av 

hver klasse. 

Åpne Klasser. Gå til Liste. 

Hvis du ser to utgaver av hver klasse, f.eks. av D2, men med forskjellige IDer, skal disse slås sammen. 

Velg hver av klassene som heter D2 i lista og trykk på Medlem for å se hvilken av dem som har løpere. 

Under Klasse i toppmenyen, velg Slå sammen klasser. 

 

Flytt FRA den D2 som ikke hadde løpere TIL den D2 som hadde.  

Klikk OK. Trykk Yes, Yes og OK i de neste dialogboksene.  

 

            

Gjør alt dette for alle ”klasse-parene”. 



Informasjon om løypene 

OCAD 8: 

Gå inn i Ocad og eksporter løypene til tekst-fil: 

 

Det vil da bli laget en fil som antagelig heter Courses.txt og som ligger på samme katalogen som der du 

har løypefila i Ocad. Denne txt-fila skal lastes inn i emit (se neste side). 

OCAD 11: 

Gå inn i Ocad og eksporter løypene.  

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 emit. 

  



Tilbake til eTiming 

Fil -> Importer -> Poster og Løyper. 

Velg fil fra riktig katalog, avhengig om du brukte Ocad8 eller Ocad11 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 emit 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 startkontingent (skal være 30 i D1/H1/N1, 60 i alle andre 

klasser – 80 hvis nattløp), etteranmelding  (60/80 i D1/H1/N1, 30 i alle andre klasser) og at ”Bruk alltid 

brikketid” er valgt (bortsett fra hvis du skal arrangere fellesstart) 

 



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... 

Se oppskrift for det du gjør med eTiming under AAOK-karusell-løp for videre arbeid. 

 

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 som sier at alle som er korrekt registert (med riktig navn, klubb, brikke og klasse) på 

startlista, kan gå direkte til start.  

Alle andre må fylle ut en påmeldings-slipp og levere denne i sekretariatet. Løperen må ha med seg høyre 

del av påmeldingsslippen til start. 

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.   

http://www.orientering.no/krets/austagder/arrangement/Documents/Oppskrift%20eTiming%20under%20løp%20i%20AAOK%20karusellen.pdf


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 ______________________________ | 

 


