
Bruk av eTiming etter løp i AAOK karusellen 

Her er en oppskrift på hvordan du vanligvis bruker eTiming etter et løp i AAOK-karusellen. 

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

Det forutsettes at du har gjort det som står i disse oppskriftene på forhånd. 

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. 

Start eTiming. Programmet starter med den databasen aktiv som du lagde under klargjøringen. 

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. 

http://www.orientering.no/krets/austagder/arrangement/Documents/Oppskrift%20eTiming%20f%C3%B8r%20l%C3%B8p%20i%20AAOK%20karusellen.pdf
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/AAOK%20Etiming%20karusell.pdf
http://www.emit.no/sites/default/files/fields/download_file/etiming_2.pdf


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. 

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


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.  

 


