Norrbottens Skidförbund och SISU Idrottsutbildarna
i samverkan med Älvsby Folkhögskola.

Inbjuder till

Utbildning i SSF-Timing
Luleå 5 oktober
Grundutbildning riktar sig till föreningsfunktionärer som har
eller kommer att ha tidtagnings- och tävlingsadministrativa
uppgifter i föreningar med längdskidverksamhet.
Mål:

Målgruppen för kursen är tidtagare för klubboch distriktstävlingar. Deltagaren skall efter
genomförd kurs kunna ansvara för tidtagning
vid en tävling med SSF Timing.
Kursdeltagaren ska erhålla kunskaper om
olika tidtagningsklockor och deras funktion.
De ska erhålla information om tidtagning med
Emit ski-chip.

Innehåll i kursen:
 Inställningar i programmet
 Skapa en tävling
o Importera personfil från SSF-TA
o Importera anmälda deltagare
o Ställa in grunddata för tävlingen
o Hantera efteranmälningar
o Hantera strykningar
o Lotta startordning
o Skriva ut startlistor
 Genomföra en tävling
o Starta tidtagning, displaystyrning och
speakerfönster

o Ta tid
o Hantera uppkomna situationer (kräver
fortsatt träning och
o erfarenhet)
o Hantera diskvalifikationer
o Skriva ut resultatlistor

o
o
o

Åtgärder efter tävling
Exportera resultatfiler
Exportera till IdrottOnline
Säkerhetskopiering

Plats:

Luleå Energi Arena , Luleå

Kursinstruktör:

Krister Berglund

Kursstart:

Söndag 5: e Oktober kl. 10.00-17.00

Kostnad:

ca 1000 kr beroende på antalet deltagare
(=ska vara till självkostnadspris)

Anmälan:
15 september.

Birgitta.Mortberg@ltu.se senast den

Uppge namn, adress, telenr, mailadress,
klubb och faktureringsadress samt om du
önskar logi
Kursavgiften faktureras din förening i
efterhand.
Kom ihåg att söka utbildningsbidrag (hos din
kommun) och Idrottslyftet (via Petra Mörtsjö
på SISU). Kom ihåg att skriva namn på vem
anmälan avser!
Förberedelser:

Innan kurstillfället behöver varje deltagare
utrusta sig med egen dator. Kursdeltagande
behöver ladda hem och installera program
SSF-timing och SQLEXPRESS 2008R2 SP1
som hämtas hem genom att registrera sig
som användare vid
http://www.skidor.com/sv/SvenskaSkidforbu
ndet/Tavlingsadministration/SSFTiming/Ladda
nerSupport/ OBS! Följ
installationsmanualerna !

Skriv ut och ta med 1 ex av SSF-timing
användarmanual längd. De klubbar som
registrerar sig kommer att faktureras 500 kr
/ klubb i supportavgift per år.
Upplysningar:
eller

Birgitta Mörtberg-Pajala 070-282 52 05
Krister Berglund 070-651 94 25

Kallelse:

Skickas via mail till anmälda deltagare innan
kursen
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