Eventor registrering og bruk for løpere.
Denne anvisningen tar for seg følgende:
• Registrere ny bruker i eventor
• Muligheter for løpere i eventor
• Melde seg på løp
Generelt
Fra 2013 skal alle påmeldinger, resultater og rapporter til nærløp i sør-rogaland skje i
eventor: http://eventor.orientering.no
For arrangørene av et løp vil arbeidet med tidtaking bli betraktelig mye enklere om
alle som deltar melder seg på via eventor. Påmeldingen kan gjøres i god tid før løpet
og om du er påmeldt og ikke kan møte slipper klubben å betale for deg.
For å kunne melde seg på må man være registrert i eventor.
Registrere ny bruker i eventor
Dersom du ikke har bruker i eventor fra før må du opprette en bruker i eventor. Dette
er enkelt. Åpne en nettleser og gå til: http://eventor.orientering.no
1.

Klikk på "Registrer meg.

2. I dialogen som kommer opp skal du velge klubben du løper for. Finn din klubb
i nedtrekks-menyen og trykk "Gå videre".
Dersom du ikke er tilknyttet noen klubb klikker du "Jeg er ikke medlem i klubb"
(Typisk for bedriftsløpere) og trykker "Gå videre"

3. Fyll deretter inn informasjon i skjemaet. Minimum punktene med rød stjerne
må fylles ut.

4. Feltet med innloggingsopplysninger er viktig. Her legger du inn opplysningene
du logger inn på så dette må du huske. Du kan om du ikke har et brukernavn
du pleier å bruke velge å bruke eksempelvis e-postadressen din.

5. Kryss gjerne bort ett eller begge av de forhåndsvalgte kryssene så slipper du
å få enda mer i e-posten:

6. For å opprette brukeren er det bare å akseptere vilkårene og trykke videre:

7. Når du trykker på "Neste" er du innlogget i eventor og kan melde deg på løp,
men først bør du legge inn løpsbrikke, forhåndsvalgt klasse etc.
I menyen på venstre side klikk på "Mine sider" og deretter på "Personlige
innstillinger":

8. Fyll inn info i de forskjellige fanene og trykk til slutt lagre. Husk minimum å
legge inn Emit brikkenummer. Forhåndsvalgt klasse gjør påmelding til løp
enklere. Husk å trykke lagre.

Muligheter for løpere i eventor
Du har når du har registrert løper info allerede sett noe av mulighetene, men det er
mange kjekke funksjoner -og flere vil komme etterhvert.
Følgende bør du kikke på:
•      Mine sider ->Mine arrangementer

Her får du opp liste over løp du har deltatt på eller er påmeldt til med resultater på
avholdte løp.
•      Klubben -> Klubbaktiviteter
Her listes klubbaktiviteter, dette kan være årsmøte, klubbturer, kurser i klubbens regi
etc.
•      Forum
Har du noen problemer med eventor kan du lete etter løsning her.
•      Klubben ->Om klubben
Her får du oversikt over hvem som har adminrettigheter i Eventor for din klubb. Har
du problemer ta kontakt med en av administratorene.
•      Terminliste
Her finner du oversikt over alle løp i Norge og kan melde deg på eller finne mer info
om arrangementene.
Klikk gjerne gjennom menyene så kanskje du finner flere ting du kan ha nytte av.

Melde seg på løp
Velg "Terminliste" i menyen til venstre i eventor og let fram løpet du vil delta på.
1. Klikk på Påmelding i boksen med dette:
Dersom du har rettigheter for å melde på andre har du også "Klubbpåmelding" i
menyen.

2. Velg klassen du ønsker å løpe og sjekk at brikkenummeret er korrekt (er det
feil kan du rette direkte i feltet, men husk å rette i personlige opplysninger
også)

3.

Trykk til slutt lagre så er du påmeldt.

Dette var det hele. Får du problemer ta kontakt med klubbens administrator.
Administrator kan gi deg nytt passord dersom du har glemt dette. Det samme gjelder
om du har glemt brukernavnet.
Lykke til.

