
Eggemomila – Sekreteriat 
Funksjonærer: Ellen, Knut, Lars Inge, Tom Erling, Stig 

Våre oppgaver/Leveranser: 

• Påmelding 

• Etteranmelding 

• Utdeling av brikker/startnummer (?) 

• Mottak av betaling 

• Speakerstøtte 

o Startlister på papir 

o Statistikk 

o Speakerpc 

o Mellomtid 

o Forvarsling 

o Sist i mål 

o Resultatlister 

• Resultatservice 

o Utskrift og oppheng 

� Klassevis 

� Pr. løype (?) 

o Utskrift til premieutdeling 

� Klassevis 

� Pr. løype 

o Live til nett under løpet (Prioriteres ikke, men ønsker å teste dette) 

o Lister på nett etter løpet 

• Innsamling av brikker 

• Sortering av brikker 

• «Løpsrapport» 

o Deltagerantall 

o Betalingsoversikt 

o Oppfølging av manglende betaling 

Organisering 

Test av utstyr 

Fredag testes tidtakerutstyr (Stig) 

Lading av utstyr 

Tidtakerutstyr (Stig) 

PC (Stig) 

Kamera – sletting av minnekort (Ellen?) 



Rigging:  

Tidlig 

- Synkronisering av alle klokker; pc, tidtakerutstyr (Stig) 

- Oppsett av infrastruktur: nettverk. Printer, gprs osv (Stig) 

- Rigging av mellomtidsstasjon (ikke prioritet) (Stig) 

- Rigging av forvarsling (Ikke prioritet) (Stig) 

- Rigging av mållooper (Stig) 

11:00 - Oppsett av telt til sekreteriat 

12:00 - Rigging av bord og stoler til påmelding 

13:30 

- Oppstart og test av mellomtidsstasjon – ( Lars Inge)  

- Oppstart og test av forvarsling (Lars Inge) 

- Oppstart av målklokke (Stig) 

- Test av målklokke (Lars Inge) 

- Rigging av målkamera (Ellen?) 

o Lav oppløsning + klokke i bilde? 

- Rigging av ekstra målkamera – Til test (Stig) 

Sekreteriat  

3 personer (Tom Erling, Ellen og Knut ) deler ut startnr/brikker samt følger opp registrering av 

navn, klasse, klubb, brikkenr, startnr på egne skjema (1 av disse dedikeres til de som er 

forhåndspåmeldt) 

2 personer ( Lars Inge og Stig) registrerer etteranmeldingsskjema inn i Excel fortløpende. 

Sikkert lurt å dele ut etteranmeldingsskjema til deltagere slik at de selv skriver egne opplysninger 

mens de står i køen.  

Vi fører på brikkenr, startnummer (?) samt betalingsinformasjon.  

Brikker plukkes fortløpende 

Betaling tas i mot direkte 

De som ikke har kontanter får en egen lapp med betalingsinformasjon  

Kl. 13.00 samler vi alle påmeldinger inn i ett excelark for import til Emit. (Stig) 

En person (Tom Erling) blir igjen for å fange opp etternølere på papir. (Disse etterregistreres 

direkte i Emit) 

Statistikk og startlister generes til speaker 

 



Start 

En person ( Knut) følger med på starten for å fange opp riktig starttid ( fra startklokke) – slik at vi 

får riktig starttid inn i systemet.  

Mål 

Følge med på målklokke varsle dersom noen kommer over mål uten å bli registrert (Stig) 

Utskrift av resultatlister fortløpende (Stig) 

Klikke bå backupklokke for å fange innkomsttid på alle (Ellen)  

Følge med på målkamera – sikre at det tikker og går (Ellen) 

Finne eventuelle deltagere med død brikke (Lars Inge) 

Innsamling av brikker (Tom Erling og Knut) 

Oppheng av resultatlister (Lars Inge) 

Utstyr som vi trenger 

• Vekslepenger (Knut) 

• Etteranmeldingsskjema (Stig) 

• Lapp med betalingsinformasjon (Stig) 

• Bord ( Stig, Tom Erling, Ellen, Knut) 

• Stoler (alle) 

• Telt til etteranmelding (?) 

• Telt til tidtaking ( Samme som til etteranmelding) 

• Strømkabler (Stig) 

• Printer (Stig) 

• Ekstra ark (Stig) 

• Skrivesaker (alle) 

• Skriveunderlag (alle) 

• Utskrift av startlister (sortert på etternavn) – (Stig) 

• Tusjer og store ark for å organisere kø ved utdeling av startnummer/brikker (Lars Inge) 

• Påmeldingspc’r 2 stk (Stig) 

• USB med Excelmal for innregistrering av deltagere (Stig) 

• Startklokke med tripod (Stig) 

• Målstasjon (Stig) 

• Backupklokke med trykknapp (Stig) 

• Mellomtidsstasjoner (Stig) 

• Matter ( kunstgress og gummi) (Stig) 

• Kost (Stig) 

• Teip (Stig) 

• Looper (Stig) 

• Kamera + stativ (Ellen?) 

• Ekstra kamera + stativ til test (Stig) 

• Sykkel (Stig) 


