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LiveRes online resultatsystem
- LiveRes består av en PC-klient og en web-server. PC-klienten 

er et program som leser eTiming-basen og sender endringer 

til LiveRes web server. Dette muliggjør online resultater fra 

løp der tidtaking gjøres med eTiming. 

- Oppsett gjøres i eTiming (leses av klienten) og på 

admin-siden til LiveRes på web

- Brukerne finner resultater på https://liveres.live/

- Brukerveiledning

https://liveres.live/
https://docs.google.com/document/d/1MGTH807QShXwFZVL1RiB1azCDjvMclou3DKP0TuHw84/edit#heading=h.hwvjk53e49cq


● Tabellvisning med navn, klubb, starttid, mellomtider og 

sluttid

● “Smart”-sortering. Løpere som ligger best an underveis 

ligger alltid øverst

● Animert endring av resultat-tabell

● Markering av nylig oppdaterte tider

● Løpende tider

● Visning av kvalifiserings- eller premiegrense  (opsjon)

● 5 sekunders oppdateringstid (øker automatisk ved høy 

trafikk)

● Beregning av manglende mellomtider(basert på 

løpernes andre tider)

● Støtter ulike løpstyper: normal, fellesstart, stafett, 

jaktstart

● Støtter urangerte og klasser som ikke skal vise sluttid 

(barneklasser). Støtte for klasser med fristart

● Støtter flerdagers arrangement med sammenlagt tider

● Strekktider og visning av bommer og tidstap ala 
WinSplits/Eventor. Strekktider kan skjules om ønskelig 
og slås på underveis i arrangementet

● Visning av kilometertider
● Mobilvennlig visning (scrolling av deler av tabellen om 

det ikke er plass på skjermen)
● Gjemmer automatisk bort mellomtider som ikke 

fungerer
● Toveis integrasjon med brikkesjekk. Automatisk 

oppdatering av brikkeendringer over nettet (opsjon)
● Registrering av ikke-startende via egen webside 

(opsjon)
● Arrangør-logo og sponsor-heading på resultater 

(opsjon)
● LiveSenter sider (ikke egen støtte for speakerlyd eller 

video)
● Åpen kildekode: https://github.com/palkitt/liveresults

Egenskaper

https://github.com/Taune/EmiTagCheck
https://github.com/palkitt/liveresults


Tidligere arrangement
- LiveRes brukt på ca 350 løp  fra 2020
- Utvalgte arrangement

- 2020
- NM uka (Freidig/Malvik/Wing, med ca 12 millioner oppdateringer levert)
- Veteranmesterskapet (Eiker)

- 2021
- NM uka (Porsgrunn)
- Jr NM stafett og NC avslutning med jaktstart (Byåsen)
- Veteranmesterskapet (Halden)
- Sørlandsgaloppen (Kristiansand)

- 2022
- Halden O-meeting (Halden)
- O-festivalen (Nydalen/Brandval)
- Veteranmesterskapet (Bækkelaget)

- LiveRes er basert på kildekode brukt på liveresultat.orientering.se 
med ca 15 000 gjennomførte løp inkl. de fleste VM siste 10 år



Eksempler på visninger
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Avgifter og support - 2023

Avgifter

● Testing / testarrangement, uten support: Gratis
● Bruk på ett løp per år, uten support: Gratis
● Ubegrenset bruk, uten support: 300 kr/år
● Ubegrenset bruk, support på oppsett/feilsøking på livesystem: 500 kr/år

Ansvarlig for vedlikehold, utvikling og support

Pål Kittilsen
pal.kittilsen@gmail.com
m: 957 45 855
OrgNo: 930 060 755

mailto:pal.kittilsen@gmail.com

