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1. Oppsett av stevne

1. Nytt stevne

2. Gjenbruk av tidligere stevne

2. Mottak av påmeldinger

3. Gjennomføring av stevnet

4. Demo 



Victoria
 Menyen

 Jordkloden

 Snarvei på statuslinja (Felles/Stevne/Web/Klubber)



Hjelpemiddel
 Hjelp – knapp 19

 Veiviser – knapp 20

 http://www.jechsoft.no/victoria/index.html

 Link Oppdatering og dato 02.01.2012

 Arrangement

 Oppmannfunksjon

 Link JechSoft Victoria

http://www.jechsoft.no/oppdatering/index.html

http://www.jechsoft.no/victoria/index.html
http://www.jechsoft.no/oppdatering/index.html


Husk at…

 Approbert stevne - registreres innen 1. september året før

 Innbydelse og stevneoppsett – Publiseres på medley.no, så tidlig som 
mulig

 Send invitasjon (pdf) og filen meetsetup.xml til resultater@medley.no



Oppsett av nytt stevne
1. Stevnenavn og stevnedato

2. Legg inn NSF stevne-id
1. Hentes fra terminlisten

3. Markering for Touch plater. 
1. Marker for 1 ved 25 m basseng

4. Bassenglengde/Antall baner/Uapprobert

5. Fane Klasseoppsett 
1. Brukes til bestemannspremier, spesielle stafett klasser

2. Nasjonalt stevne – slå sammen klasser
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Oppsett av nytt stevne
Fane Påmelding

1. Angi dato for påmeldingsfrist

1. Kvalperioden er siste 12 mnd

2. Har ikke tid -> stipuler tid/bruk gammel

3. Unntak: Stevner med kvalkrav

2. Hent tider rekruttstevner 1
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Oppsett av nytt stevne
Fane Startpriser

1. Her oppgis priser for deltakelse

2. Sjekk at 10 åringer betaler en pris for alle 
starter

3. Rekruttstevner: Legg til alle årsklasser
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Oppsett av nytt stevne
Fane Info

1. Dato – obs til dato ved stevne over flere dager

1. Fradato brukes til å sortere stevnene når 
man klikker på Hent knappen

2. Arrangørklubb

3. Stevnetype

4. Mailadresse for påmeldinger
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Oppsett av nytt stevne
Fane Avdelinger

1. Velg avdeling

2. Navn på avdeling/økt
1. Brukes av livetiming.no

3. Dato og tidspunkt for start av avdeling 
må stemme med invitasjon 1
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Vindu Øvelser - hurtigregistrering
1. Velg hvilke øvelser du ønsker å vise data for

2. Snarvei - endre dato/sortering/avdeling for 
alle øvelser samtidig 

3. Velg distanse

4. Velg kjønn

5. Velg dato 

6. Velg sortering

7. Velg avdeling

OBS! 

• Samme øvelsesnr. som i invitasjon

• Knytte øvelsene til riktig avdeling og dag
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Vindu Øvelser, vanlig registrering – knapp 2

Stevneoppsett – fane klasser
1. Klasser

2. Definer intervallet for yngste og eldste 
årsklasser

3. Egendefinerte klasser

4. Ikke vis klasser i resultatlisten (stafett)

5. Påmeldingstider i heatoppsett 
1. Fjern kryss for rekrutt
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Vindu Øvelser – vanlig registrering
Stevneoppsett – fane generelt 1

1. Øvelsestekst

2. Finalesortering er standard

3. Kryss eventuelt for annen sortering og velg i liste
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Vindu Øvelser – vanlig registrering
Stevneoppsett – fane generelt 2
1. Kvalifiseringskrav

1. Uavhengig av klasse

2. Pr klasse bruk knapp 14

2. Øvelsen skal ikke betales for

3. Sponsor

4. Premiering
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Vindu Øvelser – vanlig registrering
Stevneoppsett – fane Tidsskjema

• Innmarsj

• Pause

• Premieutdeling

• Start etter pause



Gjenbruk av tidligere stevne
 Sparer mye tid på gjenbruk

 Brukes kun dersom det er små eller ingen endringer

 Eksporter tidligere stevneoppsett

 Snarvei Stevne

 Filnavn meetsetup.xml

 Importer stevneoppsett som nytt stevne



Gjenbruk av tidligere stevne 1

 Marker sjekkboks «Endre alle årstall 
ett år fram i tid»

 Klikk på knappen Angi ny fra dato og 
velg dato for første stevnedag

 Ikke importer NSF stevneid

 Ikke importer sponsorer



Gjenbruk av tidligere stevne 2
Åpne Stevne vindu og sjekk/endre:

1. Endre stevnedato og NSF stevne-id

2. Velg fane Klasser og fane Klasseoppsett

a) Sjekk at klassenavn og år i klasse er ok

3. Velg fane Påmelding – Riktig frist for påmelding?

4. Velg fane Utskriftstekst – sjekk tekst for utskrift

5. Velg fane Avdelinger

a) Sjekk at tidspunkt for start av avdeling stemmer med invitasjon. 

b) Sjekk at navn på avdeling stemmer.



Import av påmeldinger med uni_p fil

Hurtigpåmelding – flere øvelser

Påmelding en og en øvelse



Påmeldings vindu – knapp nr 4

1. Les elektronisk  - Import av 
påmeldinger med uni_p fil

2. Hurtigpåmelding – Meld 
svømmer på flere øvelser

3. Meld på - Manuell påmelding for 
en øvelse

a. Hent – Hent tid for en øvelse 1
2

a
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Import av påmeldinger med uni_p fil
1. Sjekk starter - Du får en melding 

som forteller om alt er ok eller om 
det er noe du må gjøre manuelt

2. Fordel lagstarter – Brukes dersom 
lagstarter må legges inn manuelt

3. Registrer alle linjer – Pass på at du 
legger inn påmeldinger i riktig 
stevne
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Fordel lagstarter
1. Vindu Lag (12) - Lag opprettes 

enklest med autoregistrer

2. Endre utøvernr – Brukes dersom 

Victoria sitt forslag er feil

3. Fordel lagstarter- Lag i kolonne 

Forslag kopieres til kolonne Utøvernr

4. Overfør – Brukes for å overføre endringer 

til forrige vindu

 Kontroller på nytt med «Sjekk starter» før 
påmeldinger lagres.
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Hurtigpåmelding

 Viser beste tid siste 12 mnd



Hent tid for en øvelse

 Dersom gyldig tid siste 12 mnd, så 
står tiden bak «Oppnådd tid»

 Overføres med <Overfør tid>

 Ikke gyldig tid – velg tid manuelt



Husk også…

 Bekreftelse til klubber

 Publisering av startliste

 Premieopptelling – Inn/Ut, Oppsumering

 Deltakerpremier– Inn/Ut, Oppsumering

 Passord til klubber - Inn/Ut, Verktøy



Program
 Viktige kontroller:

 Beste og dårligste tid i alle øvelser

 Påmelding i riktig klasse

 Sortering av øvelser (sjekk bestetid)

 Pause etter øvelse

 Tidsskjema

 Tid mellom siste innslag og neste heat (28/45)

 Heatutskrift

 Klubboversikt



Sortering
 Finale sortering er default

 Finale – Tid, Klasse

 Standarssortering - det som er valgt på øvelse

 Kan endres i øvelsesoppsett

 Andre vanlige sorteringsrutinene er

 Finale – Klasse, Tid

 Forsøk

 Rekruttstevner

 Finale – Klasse, Tid



Overfør startlister til livetiming
Fane Lister 
 Marker alle øvelsene

 Kryss av for Overfør startliste

 Trykk på knappen Overfør

Fane Grunndata 
 Marker alle øvelsene 

 Kryss av for Overfør stevneoppsett og Initialiser 

 Kryss av for Vis startliste og vis dokumenter i rekken under menypunkter 

 Klikk på Lagre innstillinger 

 Klikk på knappen Overfør 



Lagoppsett og strykninger
 Man må aktivt tillate mottak av lagoppsett/strykninger

 Samme med etter frist

 Frist kan settes på hver øvelse

 Eget vindu for setting av frister (knapp 2)



Overfør heatlister til livetiming
Fane Lister 

 Overfør heatliste

Fane Grunndata 

 Overfør stevneoppsett, personer, menypunkter 

Fane Overfør 

 Overfør alle heat



1. Oppgaver stevnedagen

2. Oppsett Victoria og ARES



Oppgaver stevnedagen

1. Strykning

2. Angre strykning

3. Etteranmelding

4. Overfør start til annen øvelse

1. Yngre til eldre

5. Ta ut av bane – sett inn i bane

6. Lagoppsett

7. Disk



Vindu Resultater – knapp nr 6
1. Synkroniser klokke

2. Start overføringsprogram

3. Gi lyd ved innslag

4. Tider automatisk til bane

5. Bruk heatinfo fra Ares 21

6. Nullstill buffer

7. Automatisk livetiming

8. Overfør resultater

9. Ikke skift heat



Vindu Resultater
1. Send tider til speaker

1. Innstillinger

2. Test overføring

2. Send tider til skjermer

1. Innstillinger

2. Test overføring



Vindu Resultater
1. Legge inn disk

1. Diskårsak
2. Etappenr -> Lap nr

2. Endre lagoppsett i siste liten…
1. Marker rad og høyreklikk
2. Velg lagoppsett

3. Flytte tid som havnet på feil lap
1. Sett markør i celle med feil tid og 

høyreklikk
2. Velg klipp ut
3. Marker riktig celle og lim inn
4. Registrer



Skriv ut resultater
1. Fina 2015

2. Standardinnstillinger

3. Navn og tid på stafett etapper

4. Skjul resultat

5. Alfabetisk

6. Del opp øvelser



Kopiering av databasefiler til annen pc
 Ta backup av databasefilene i Victoria

 Gå til backup filområde

 Fra siste backup mappe kopieres filene 
person.mdb, stevne.mdb og 
rekorder.mdb

 Filene kopieres til Victoria katalogen

 Pass på at ikke andre program bruker 
databasen når du gjør dette





Oppgaver etter stevnet

1. Send resultater til NSF
1. Resultatliste

2. Resultatfil - Inn/Ut-dialog / Eksport / XML-Eksporter påmeldinger/resultater

3. Mailadresse: resultater@medley.no

4. Gjør det med en gang stevnet er ferdig

2. Fakturagrunnlag
1. Sendes deltakende klubber

3. Rekruttstevne
1. Send også uni_r fil

mailto:resultater@medley.no


Fakturagrunnlag
 Knapp 2 – Klubbpåmelding

 Velg en klubb

 Skriv ut

 En fil lagres under klubber, 
«klubbnavn»og stevnenummeret



Generer resultatfiler rekruttstevne
 Velg Inn/Ut-dialogen, mappen Web / Oppsett og valget Lag oppsett 

resultatfiler for klubber

 Klikk på stevnenummeret og deretter på Web





Oppsett av teknisk utstyr
 Omega Ares 21 m/styringspc

 Start Time m/høyttalere

 Innslagsplater

 Lystavle

• JechSoft Victoria 
hovedpc

• JechSoft Victoria slavepc

• (JechSoft Speaker)



Omega Ares 21

1. Tilkobling av innslagsplater

For kortbane benyttes kun den ytterste (HA1)

Bak hver bane er det en modul hvor 
innslagsplatene kobles til gule kontakter

Backupknapper kobles til røde kontakter



Omega Ares 21

3) Tilkobling av lystavle

Lystavlen kobles til med 220 volt og signalkabel 

til port på Ares merket SCB



Omega Ares 21

4) Tilkobling av styringspc

Ares 21 styres av en pc. Denne kobles til med 
seriell kabel fra com-port på pc til inngang 
merket pc på Ares 21. Har ikke datamaskinen 
com-port finnes det usb-til seriellkonvertere



Omega Ares 21

6) Tilkobling av JechSoft Victoria hovedpc

Kobles fra GP port på Ares som leverer et 
current-loop signal. Kobles via en current-loop
converter til com-port på JechSoft Victoria 
hovedpc.



Omega Ares 21

9) Tilkobling av Start Time

Kobles fra START-port på Ares og inn på Ares-

port på Start Time



Omega Ares 21

10) Tilkobling av strømforsyning

Hovedstrømforsyning kobles på kontakt merket 

MAIN. Backup strømforsyning kobles inn på 

kontakt merket Backup.



Start Time

Koble mikrofon til mikrofonutgang

Koble høytalere til kontakt merket SPEAKERS



JechSoft Victoria

JechSoft Victoria hovedpc settes opp ved siden av Ares 21 styringspc med 
god utsikt til målgang, og benyttes til å registrere tider.

JechSoft Victoria slavepc kan f.eks settes opp i sekretariatet utenfor hallen, 
og kan benyttes til registrering av lagoppsett, disker, utskrift av resultater etc.

Speakerpc kan settes opp for direkte tilgang til resultater og mellomtider.

Maskinene kobles sammen via trådbundet eller trådløst nettverk (tråd 
anbefales)



Gjennomføring

Før stevnestart overføres stevneoppsett fra JechSoft Victoria til Ares 
21 styringspc.

Operatør på styringspc sørger for at klokka er nullstilt før hvert heat. 
Pass også på at klokka ikke blir nullstilt før siste mann i forrige heat 
er i mål.

Hvis en mellomtid ikke blir registrert – oppdater klokka med lap+1

Hvis en sluttid ikke blir registrert – oppdater med Take backuptime



Starter

Starter bruker mikrofon på Start Time til å si ”På 
plass”, og deretter gi startsignal.

Starter får grønt lys på mikrofonen når klokka er 
nullstilt, og klar til start.

Før grønt lys er gitt må ikke ny start settes i gang.



JechSoft Victoria - hovedpc

Maskinen inneholder databasefilene til Victoria

Operatør overvåker mottak av tider fra Ares 21

Korrigerer hvis feil oppstår



JechSoft Victoria - slavepc

Kobles opp mot databasefilene som ligger på 
hovedpc

Brukes til å registrere stafettlag, diskvalifikasjoner, 
strykninger, etteranmeldinger etc.

Utskrift av resultater + +



Mailadresse: hakon.roed@sk-speed.no


