
  
 

 

Invitasjon webinar 
 

Enkle o-løp / treninger med Brikkesys og Livelox 
 

   
 

Webinar:  TORSDAG 8. APRIL KL 1800 - 2130 
Digitalt :   Kurset foregår på plattformen Teams 

 
Målgruppe/mål:   Alle over 14 år som vil lære og utveksle erfaringer om å arrangere enkle o-løp og treninger 

med tidtakerprogramvaren Brikkesys og bruk av Eventor og Livelox. 
  
Påmelding:   Eventor/forbundsaktiviteter: https://eventor.orientering.no/Activities/Show/3931   

NB! sjekk at du ha riktig e-post adresse i Eventor. Vi bruker den til å sende ut info og lenke 

Påmeldingsfrist: 5. april kl 23.59! 
Webinaret er gratis! 

 
Kursholdere: Jo Inge Fjellstad og Erik Rytter Jakobsen 
 
Kursinnhold: Vi ønsker spørsmål og diskusjon underveis, så fokus bestemmes også av deltakerne. 

• Kort om de ulike rollene ved arrangement av enkle o-løp og treninger 

• Tanker om rollen «Teknisk ansvarlig» 

• Tips om forberedelser, inkl. Eventor, Livelox, litt løypeleggerprogram 

• Gjennomgang av Brikkesys (før, under og etter løpet), tips & triks 

Fokus er i hele veien:  

• Gjøre ting så enkelt som mulig, men samtidig kvalitet på det som 

deltakerne setter pris på. 

Hva som ikke dekkes/diskuteres: 

• Teknisk bruk av løpeleggerprogramvare PurplePen/OCAD (se andre kurs!) 

• Installasjonen av Brikkesys og/eller lisensiering (se her) 

Materiell, forutsetninger: 
Det legges ikke opp til øving underveis i den forstand at du trenger PC med Brikkesys installert. Vi vil vise til nettsiden 
enkleoløp.no, og det er en fordel om du tar et kikk på nettsiden i forkant, spesielt under rollen teknisk. 
 
Om Teams:  
Det er mulig å delta via nettleser eller mobilapp, men erfaring tilsier at det blir best opplevelse hvis du  installere 
Teams på egen datamaskin. Det er gratis og du trenger ikke være medlem av noe Team eller ha lisens via jobben. Har 
du allerede Teams via jobb, så er det ikke sperre fra kursholders side for deltakelse fra andre organisasjoner. 
 
Nødvendig forhåndsinfo og lenke til Teams-møtet sendes direkte til alle påmeldte et par dager før kurset. 
 
Spørsmål: 
Generelle spørsmål: Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no ,Norges Orienteringsforbund 
Tekniske spørsmål:  Jo Inge Fjelstad, joinge.fjellstad@gmail.com  
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