Stevne:
Stevnested:
Stevnedato:
Arrangør:
Kontaktperson:
Erklæring*:
Telefon:
Epost:
Utendørs:
Kommentar:

Treningsstevne kast
Heggedal kastarena
06.09.2015
Heggedal Friidrettsklubb
Arne Sæther
j
993 00 820
arnekronsath@gmail.com
J
Frisk bris/motvind

Resultatliste:

DISKOS
J 13 (1,0 kg)

Elisabeth Thon Rosvold

Asker Skiklubb

2002

27,15 m

J 18/19 (1,0 kg)

Vilde Inseth Holten

Asker Skiklubb

1997

NM

G 17 (1,5 kg)

Erik Johannes Rosvold

Asker Skiklubb

1998

46,56 m

G 18/19 (2,0 kg)

Thor Olav Rosvold

Asker Skiklubb

1996

NM

MS/MV45 (2 kg)

Thomas Rosvold

IK Tjalve

1967

44,64 m

MV 60 (1,0 kg)

Arnt Heggelund

Jægervatnet IL

1955

NM

* Kontaktpersonen innestår for at alle konkurranseregler er fulgt og at alle dommere har autorisasjon.
Eventuelle avvik fra konkurransereglene er ført opp i resultatlisten
Dommere: Ruth Sæther, Brit Gran, Erik Gran, Arne Sæther

Rutine for innlevering av resultat

Følgende rutine er gjeldende i forbindelse med in
avholdt stevne:

<vind>

1. Det er 3 forskjellige måter å produsere en resu
som er brukt som arrangementssystem), ved å br
resultatlisten online via SportsAdmin.
2. Hvis man ønsker å benytte denne Excel
definert av felter i malen.
3. Verifiser at resultatlisten er riktig ved spesielt å
kvalitetssikring" er etterlevd.
4. Når resultatlisten er ferdig, og det er sjekket at
klar for å sendes inn til Friidrettsforbundet . Det s
resultater@friidrett.no, er å fjerne alle unødvend
det kun er selve resultatlisten som ligger igjen.

NB! Det er viktig å være klar over at jo bedre kva
kunne lastes inn i statistikkdatabasen, slik at årss
opp i utøvers resultatstatistikk.

autorisasjon.

evering av resultatliste

eldende i forbindelse med innlevering/innrapportering av en resultatliste etter

e måter å produsere en resultatliste på, enten via FriRes/Frisys (hvis det er det
angementssystem), ved å bruke denne Excel-malen, eller ved å registrere
ia SportsAdmin.
benytte denne Excel-malen, fyll ut resultatlisten i henhold til det som er

listen er riktig ved spesielt å se til at punktene under fanen "Sjekkliste for

r ferdig, og det er sjekket at den innehar den kvaliteten som forventes, er den
il Friidrettsforbundet . Det siste som gjøres før resultatlisten sendes inn til
, er å fjerne alle unødvendige faner og gule tekstbokser i Excel-arket, slik at
tatlisten som ligger igjen.

ære klar over at jo bedre kvalitet det er på resultatlisten, jo raskere vil den
istikkdatabasen, slik at årsstatistikken blir oppdatert og resultatene dukker

