
Veiledning for utfylling av bygdakampresultater 

Lister for utfylling 
Lister for utfylling kan lastes ned i fra denne adressen: http://erik.froseth.org/bkamp/lastnedskjema.php 

Denne listen inneholder alle løpere som har vært aktiv i bygdakampen dette året, samt det foregående året. Listen blir automatisk generert hver gang den 

lastes ned, så man vil alltid få den mest oppdaterte versjonen. Listen inneholder den siste klubben, det siste brikkenummeret og den siste klassen løperen 

løpte i. 

Hva skal fylles ut? 

Løper som finnes i lista 

- Feltet tidtaking (kolonne H) fylles inn med D eller T. T (tidtaking) er hvis løperen hadde tidtaking, og D (deltatt) hvis løperen ikke hadde tidtaking. Hvis 

denne kolonnen ikke fylles inn, vil ikke løperen bli registrert på noen måte. 

- Ut over dette så trengs det ikke å gjøres annet enn å kontrollere at brikkenummeret er riktig, samt at det er registrert riktig klasse og klubb. Alle tider 

blir hentet automatisk ut i fra ”Emit Time Recorder”-loggfila. 

Løper som ikke finnes i lista 

- Hvis en løper ikke finnes i lista, legges denne personen til på ei ny linje. Her skal alle kolonnene fylles inn, unntatt kolonnen ID (kolonne A). Hvis en ikke 

vet hvilket år en løper er født, så skal 0 fylles inn. Hvor i dokumentet denne nye linja settes inn, kommer helt på det samme, så lenge det ikke er en tom 

rad mellom den siste løperen og den nye raden. Alle radene må være rett etter hverandre. 

Klubber som ikke eksisterer 
- Klubber som ikke eksisterer i lista, kan legges til manuelt. Dette gjøres ved å bytte til arket som heter ”Includes”. I kolonnen klubbnavn (kolonne A) 

legges klubben til nederst i lista. Deretter vil klubben du la til dukke opp i løperlisten. Her kan du legge til maksimalt 20 klubber i tillegg til de som ligger 

der fra før. Forhåpentligvis vil det holde i lange baner ☺  



Kodeoversikt for løypene 
- For at diskkontroll skal kunne gjennomføres for alle løpere som har løpt med brikke, må kodene for alle løypene legges inn. Dette gjøres under arket 

som heter ”Løyper”. Her legges kodene under hverandre for den aktuelle løypa. Husk at målposten også må legges inn! 

Endring av navn, fødselsår eller kjønn 
- Hvis en finner endringer eller mangler i lista som for eksempel navneendring, fødselsår eller kjønn, så er det bare å endre i vei. Endringene vil bli 

registrert og lagret når lista blir lastet opp, uavhengig om kolonnen tidtaking er satt til en verdi eller ikke. 

Eksempelutfylling 

 

- Første linje: Her har Erik Frøseth løpt i klassen C2 med brikkenummer 63724 for klubben Verdal OK. Han har løpt på tid, så derfor er tidtaking satt til T. 

Tiden hentes automatisk ut i fra ”Emit Time Recorder”-loggfila. 

- Andre linje: Ole Morten Frøseth har løpt i klasse B3, men uten tid. Likevel lar vi brikkenummeret stå slik at det vil komme opp neste gang vi laster ned 

dokumentet. Altså trenger ikke brikkenummeret å settes til D selv om løperen ikke har tidtaking. 

- Tredje linje: Magnhild Kvaal har på dette arrangementet vært en av vertene, og derfor er løype satt til Vert og tidtaking til D. Igjen lar vi 

brikkenummeret stå, slik at det kommer med neste gang vi laster ned dokumentet. 

- Fjerde linje: John Kvaal har løpt i klassen A4, med brikkenummer 80119 for klubben Verdal OK. Han har løpt med tid, og tidtaking er derfor satt til T. 

- Femte linje: Andreas Lande eksisterer ikke i listen, så derfor har vi laget ei ny linje der vi har fylt inn all informasjon unntatt ID. I tillegg løp han uten tid, 

så derfor er tidtaking satt til D. 



 

- Her har alle løypene blitt fylt inn med postkoder for diskkontroll av løpere. Her er 150 målpost, og er fylt inn for alle løyper. 

Listen er fylt ut… Hva nå? 
Når listen er fylt ut, skal den lastes opp sammen med loggfila i fra ”Emit Time Recorder”. Det er denne loggfila som gir tid, diskkontroll og strekktider for 

løpere som har løpt på tid. Disse to filene må lastes opp samtidig. Dette kan gjøres på http://bygdakampen.verdal-ok.net. Her trengs et brukernavn og 

passord for å få tilgang til opplastingen. Det som og er viktig, er at filen lastes opp i et excel-format ( Excel 97-2003 (.xls) eller nyere Excel (.xlsx) ). 

Når arrangementet lastes opp, vil det komme opp en forhåndsvisning før dataene blir lagret. Så man trenger ikke å få til alt riktig på første forsøk. Merk at 

det kun er mulig å laste opp resultater til et arrangement opptil 5 dager etter arrangementetsdatoen. Skal resultatene lastes opp etter dette, er det bare å 

sende en epost til erik@froseth.org.  

Spørsmål? 
Spørsmål av alle slag kan stilles til Erik Frøseth: 

erik@froseth.org 


