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Gå inn på Hovedmeny og velg Klargjøringsmeny. Velg Database Vedlikehold og opprett NY Database.
Velg hvor på datamaskinen hvor du vil lagre filen og navn på filen. (Tips - Bruk stevnenavnet og år.) Velg så Klargjøring av database til nytt stevne.

Trykk JA hvis du ikke skal laste ned
påmeldingsfil fra online påmelding. (Nesten
alle klubbene i Norge blir da lagt inn i listen)

Legg inn Stevne navnet og
stevne sted.
Dette kommer med på alle

Trykk NEI hvis du skal laste ned
påmeldingsfil fra online påmelding. Denne
informasjonen følger da med filen.

Legg inn dato for stevne.
Hvis stevne går over flere dager,
legg også inn stevne dag.
Dette legger seg da i parantes bak
datoen.

Trykk her for å sette
instillingene for ditt
stevne.
Her lagrer du

Her sletter du

Hvis du har fått påmeldingsfil fra onlie påmelding, vil alle klasser og øvelser ligge i listen.
Men har du behov for å legge til noe, gjøres dette her. Velg det første ledige feltet,
legg inn klasse/øvelse og trykk TAB / ENTER.
(Bruk likt oppsett på alle. J-10, G-18/19, 60 m, 60 m, finale.)
Har du ikke hentet ned påmeldingsfil, trykk på Sett opp øvelser og svar JA. Da får du inn alle standard
øvelser/klasser. Hvis noen ikke ligger i listen, kan det enkelt legges inn.
Velg det første ledige feltet, legg inn klasse/øvelse og trykk TAB / ENTER.
(Bruk likt oppsett på alle. J-10, G-18/19, 60 m, 60 m, finale.)
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Gå inn på Hovedmeny og velg Klargjøringsmeny. Velg så Klargjøring av database til nytt stevne. Trykk på avanserte instillinger.

Velg om fødselsår skal være
med på resultatlister.
Velg om tyrving poengberegning
skal stå på.

Her velger du hvordan personer uten opprop
skal vises i skjemaet registrere resultater.
Her velger du hvordan
listene skal vises.
- Klubb (deltakerene
representerer klubben
sin)
- Krets (deltakerene
repretenserer kretsen
sin.)

Velg om tyrvingberegning på
utskriftene skal være på
Alias - Hvis du ønsker å bruke
nynorsk/dilakt benevnelse på
øvelsene, må dette settes opp her
for at systemet skal forstå det.
Velg sett opp øvelser og svar JA.
Finn øvelsen ny vil gi nytt navn,
og legg det inn her.

Her velger du hvordan
personer uten opprop
skal vises på startkort
- Vis. Personenen blir
stående på listen.
- Masker. Det legges et
kryss over personen.
- Skjul. Personen blir
helt borte fra listen.

Huk av her for å automatisk
beregne tyrvingpoeng for
klassene 10-18/19

Ønsker du at
det skal lages
en HTML fil av
øvelsen når du
trykker på ”ikke
fullført”, huk av
her.

Ved rettelser på
resultatlister.
(Trykk på øvelse fulført
- vil du skrive ut
rettelse - Svar Ja)
Huker du av her vil det
komme ut et ark hvor
det står Rettelse følger
før resultatlisten
kommer.

Ønsker du har
startkortene skal
skrives ut for klipping,
huk av her.
Da lages
startkortlistene etter
størrelsen på vanlige
startkort.

Velg hvor disse
filene skal
lagres her.

Versjon 2010.2

http://minidrett.andro.no
www.andro.no

Side 3 av 3

FriRes - Friidrettens Resultatsystem
OPPRETTE NYTT STEVNE
Gå inn på Hovedmeny og velg Klargjøringsmeny. Velg så Klargjøring av database til nytt stevne. Trykk på avanserte instillinger.

Hvis startrekkefølgen i tekniske
øvelser skal være trukket i
forkant, gjøres dette her.

Hvis du har en
startnummerserie som
begynner på noe annet enn 1,
kan du sette det opp her.
Her bestemmer du hvordan
startnummerene blir tildelt ved
å atomatisk tildele startnummer
( i påmeldingsvinduet)

- Klubb, navn - tildeler først etter
klubben, så i alfabetisk rekkefølge
etter navnet til utøveren.
- Klasse, klubb, navn - tildeler først
etter klassene, så klubben, så navnene i
alfabetisk rekkefølge.
- Klasse, navn - tildeler først etter
klassen, så navnene i alfabetisk
rekkefølge.
- Krets, klubb, navn - tildeler først
etter kretsene, så klubben og tilslutt
navnene i alfabetisk rekkefølge.
- Krets, navn - tildeler først etter
kretsene, så etter navnene i alfabetisk
rekkefølge.

Ved online påmelding må påmeldinene
lastes ned til FriRes.

Ved å krysse av her vil alle nye
påmeldinger bli registrer som
etteranmeldiner i systemet og på
rapporter.

Her kan du bestemme hva de 3 rekord
feltene i tidskjema registreringen skal hete
og forkortelsene som vil være synlige på
resultatrapportene.

Gå inn på Hovedmeny og velg
Klargjøringsmeny. Velg så Klargjøring av
database til nytt stevne. Trykk på system
oppdateringer. Velg Import fra Entry Online.
Trykk på ID eller klubb/navn (begge gir samme
resultat). I vinduet som kommer opp, må du
velge hvor filen du lastet med fra Sportsadmin
ble lagret.
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