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LEGGE INN LØP I EVENTOR (1) 

 Åpne Eventor: 
http://eventor.orientering.no/Events  

 Du må ha en Eventor-

bruker som har rollen 

Arrangementsansvarlig 

innen din klubb. 

 Velg Arrangement -> 

Opprett arrangement 

 Velg ”Nærløp eller 

treningsløp”, og la Antall 

Løp stå til 1. 
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http://eventor.orientering.no/Events


LEGGE INN LØP I EVENTOR (2) 

 Legg inn opplysninger:  

 Arrangementets navn skal være ”AAOKs Karusell Løp X”, der X 

er løp-nr i karusellen. 

 Startdato  

 Legg inn startdato, Grener, Konkurransetype, Kategori (Nærløp), 

Distanse (for nattløp og fellesstart velger du mellomdistanse) og 

lysforhold. 

 Kontakt e-post og kontakttelefon 

 Marker at det skal brukes emit. 

 Legg inn følgende under feltet Informasjon nederst: 

Man kan gjerne melde seg på direkte på løpsdagen, men det 

oppfordres til påmelding på Eventor i god tid og innen oppgitt 

påmeldingsfrist, fordi dette vil forenkle jobben for arrangøren. 

Lagre 

 Se eksempel på neste side. 
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LEGGE INN LØP I EVENTOR (3) 

 Under Arrangører og funksjonærer 

 Legg inn løpsleder og løypelegger 

 Under Arena 

 Legg inn samlingsplassens posisjon i kartet 

 Under Klassetyper 

 Velg Direkteklasser 
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LEGGE INN LØP I EVENTOR (4) 
 Under Klasser 

 Skriv inn, eller hent klasser fra et tidligere løp. 

 Resultatet skal se slik ut: 
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LEGGE INN LØP I EVENTOR (5) 
 Under Påmeldingsavgifter og frister, enkel visning 

 Det skal stå i innbydelsen at man kan melde seg på direkte på løpet. 

 Det oppfordres likevel til påmelding gjennom Eventor på forhånd. 

 Påmeldingsfristen bør settes til kl 23:59 to døgn før løpet. Dersom 

arrangøren mener man trenger mer tid enn dette pga lite erfaring 

med Eventor/eTiming, så kan fristen settes tidligere. 

 Startkontingenten skal være  

kr 60,- for 17 år og eldre og kr 30,- for 16 år og yngre. 

På nattløp kr 80,- for 17 år og eldre og kr 30,- for 16 år og yngre. 
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LEGGE INN LØP I EVENTOR (7) 

 Under Dokumenter 

 Legg inn innbydelsen. 

 Legg eventuelt inn PM. 

 Under Status 

 Sett status til Påmelding åpnet når alt nevnt ovenfor er på plass. 
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DETTE GJØRES I ETIMING (SE EGEN OPPSKRIFT): 

HENTE DATA FRA EVENTOR 

 Koble deg til eventor for å laste 

ned løpsinformasjon, klasser, 

påmeldte løpere, klubbinformasjon, 

og løpere (som ikke er påmeldt) fra  

påmeldte klubber 

 Hent API-nøkkel fra eventor. API-nøkkel finnes under administratsjon  

klubbinformasjon i eventor. I etiming legger du inn ditt eventor brukernavn/ 

passord. Kopier API-nøkkelen inn i etiming her: 
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VIKTIG Å HUSKE VED KOMMUNIKASJON MED 

EVENTOR! 

 Sett opp riktig dato for løpet under løpsinformsjon i etiming 

 Sørg for å få administrasjonstilgang til din bruker i eventor. 

 Kopier inn API-nøkkel i feltet i etiming 

 Fyll inn ditt eventor brukernavn og passord i riktige felter 

 Søk etter løp 

 Velg aktuelt løp i listen over løp! Nå kan du laste ned informasjon om 

løpet… 
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INFORMASJON SOM KAN HENTES NED 

 Last ned påmeldte løpere 

 Da lastes også alle klasser som er registrert i eventor 

inkludert påmeldingsavgift pr klasse ned 

 Last ned klubbinformasjon i aktuell krets, Aust-

Agder 

 Last ned registrerte løpere for importerte klubber 
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PUBLISERING AV RESULTATER PÅ EVENTOR (1) 

 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. 

12 



PUBLISERING AV RESULTATER PÅ EVENTOR (2) 

 Alternativ metode hvis det ikke fungerer 

å laste opp resultater via Datautveksling  

Eventor: 

 Logg inn på Eventor (må være  

administrator), gå inn på aktuelt løp 

og velg Last opp resultatliste (på nytt). 

 Gå nederst på siden. 

 Velg iofres.xml-fil fra katalogen der du 

har lagret resultatene og ”Last opp” under 

”Last opp resultatliste”. 

 På AAOK’s låne-PC ligger denne  

iofres.xml-filen på katalogen  

C:\Dropbox\emit\karusell\løpX\htmlfiler 

 Følg videre 

anvisninger 

 

13 



RESULTATER TIL PRESSEN! 

 Etter at du har lastet opp resultater til Eventor, gå inn på 

løpet i Eventor og velg ”Presseresultater”. 

 Marker alle klubbene i listen til høyre, som beskrevet. 

 Klikk OK. 

 Marker hele den resultatlista som så kommer opp, fra og 

med løpets dato, og kopier denne inn i en MS word-fil. 

 Lagre MS word-fil og send den på epost til 

sporten@agderposten.no sammen med noen velvalgte 

og forklarende ord. 

 Send også til andre aktuelle aviser. 
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