
NSFs NYE DATALØSNINGER – BRUK AV LØSNINGENE 

 

Jeg er medlemsansvarlig i min klubb: Jeg skal oppdatere medlemsregisteret 

1) Logg deg på KlubbAdmin. Da blir du sendt til denne forsiden. Skal du legge inn et 

nytt, aktivt medlem, sørg for at du er pålogget som skyttergruppa i klubben, dvs. at 

det står «Xxx Skytterklubb – Skyting» i feltet oppe til høyre under navnet ditt. 

 

 

 

 

2) Klikk på MEDLEMSADMINISTRASJON til høyre i menyen. Da kommer du inn på denne 

siden  



 
3) Her listes medlemmene av klubben. Ved å trykke på nytt medlem til venstre i 

menyen kan du legge til nytt medlem.  

4) Hvis det nye medlemmet er sidemedlem i din klubb (dvs. han han/hun konkurrerer 

for eller er mest aktiv i en annen klubb), huker du av for «Sideklubb» i vinduet med 

medlemmets medlemskapsdetaljer. 

5) Klikk på personen, så får du opp en boks med personinfo. Klikk på Detaljer/Endre 

6) Trykk så på Endre-knappen under medlemsdetaljer, huk deretter av for sidemedlem 

 

7) Dersom du ønsker å melde ut noen fra klubben; trykk hvor det står utvalg i den 

øverste menyen. 

* Klikk i de små firkantede boksene til venstre for de personene du ønsker å melde 

ut. 

* Klikk så på Meld ut  



 

 

Jeg er medlemsansvarlig i min klubb: Jeg skal oppdatere klasseføring 

1) Logg deg inn på ResultatAdmin. Da kommer du til denne forsiden. Velg Norges 

skytterforbund.  

 

2) Slik ser hjem siden til Norges skytterforbund ut. Klikk på Administrer Klasseføring, det 

nederste valget i menyen. 



 

3) Her får du se denne siden. Her er alle skytterklubber listet.  

4) * Enten kan du bla deg igjennom klubbene ved å trykke på pilene nederst på siden i 

den linjen for det står antall rader,  

* Eller gjør et søk ved å skrive inn navnet til en skytterklubb i søkefeltet 

organisasjonsnavn øverst til venstre i skjermbilde.  

* Klikk deretter på; rediger medlemmer 



 

5) På denne siden får du opp medlemmene i den skytterklubben du har valgt.  

* Klikk på fornavnet til det medlemmet du skal velge.  



 

6) Da blir du sendt til siden hvor du man føre inn klasse.  

 

 

 

 



Jeg er arrangør: Jeg skal opprette, få godkjent og annonsere et stevne 

1) Logg deg på SportsAdmin. Da kommer du til denne siden.  
2) Dersom du har flere roller, det vil si at du har roller i ulike klubber, kretser eller på 

særforbundsnivå så vil rollene du har vises dersom du trykker på navnet ditt til 

venstre i menyen. 

 

3) Klikk på Arrangement i menyen. Da vil valget Administrer Arrangement dukke opp 

under Arrangement valget i menyen.  

 

4) På denne siden listes arrangementer som er opprettet men som enda ikke er avholdt.  

5) På høyre side i skjermbildet står det en boks hvor det står Handlinger; Opprett nytt 

arrangement.  

 

6) Opprette et arrangement består av fem steg. Første steg er å fylle inn 

arrangementetsnavn, arrangør, dato/klokkeslett, sted, anlegg og kommune.  



7) De feltene som har rød stjerne foran, er felter som må fylles ut. 

 

8) Steg 2 er å velge arrangementsform, aktivitet/idrett, Nivå/type og status.  

9) Under «Status» kan klubbene kun velge «Søknad». Det er først når et arrangement er 

godkjent (av forbund/krets) at arrangementet vil vises i Min Idrett og i terminlistene 

på skyting.no.  

 

10) På denne siden kan du beskrive arrangementet og legge ved dokumenter. 



 

 

11) Steg 3 står kontaktopplysningene til arrangementet.  

* Her kan man knytte personer til arrangementet. Det gjør man ved å trykke søk 

person, en funksjon som ligger til høyre i boksen «Personer knyttet til 

arrangementet».  

* Dersom man velger en person, så du gi personen en funksjon. Trykk på funksjon til 

venstre, og velg en funksjon for den valgte personen.  



 

12) Steg 4 er å velge påmeldingsperiode til arrangementet.  

* Her kan man huke av for Baneoppsett/skytetider.  

* Premiering må velges.  

* Dersom du har huket av på baneoppsett/skytertider, kan du føre inn baneoppsett. 

Dette gjøres i ResultatAdmin.  

 
 

13) Steg 5 er å velge klasser/Øvelser, her kan du velge klasser og øvelser for 

arrangementet.  

* Dette gjøres helst ved å hente ut en ferdig mal bestående av flere klasser og øvelser 

ved å trykke på Velg arrangementsmal. I feltet der klasser og øvelser kommer opp, 



kan du slette de klassene som evt. ikke skal brukes i arrangementet. 

* Klasser/øvelser kan også legges inn manuelt en for en. 

 

 

 

Jeg er arrangør: Stevnet skal starte og jeg skal laste ned påmeldingslister 

 

1) Logg deg på ResultatAdmin. Velg Norges Skytterforbund. Da kommer du til denne 

siden. 

 



2) For å hente ut påmeldingsdata velg alternativet registrere resultat. Da kommer du til 

denne siden. Velg det øverste alternativet, last opp resultater fra mal.

 
3) Da kommer du til en side med arrangementer du kan legge inn resultater på.  

4) Her kan du gjøre et søk etter et bestemt arrangement. Finn et arrangement og trykk 

på Registrere resultat 

 

5) Da blir du sendt til denne siden. Her kan du velge å hente ut påmeldingslisten i både 

CSV og XML-format.  NB! Påmeldingslistene må ikke forveksles med 

registrer resultatlistene. 



 

6) Slik ser påmeldingslista ut i CSV format 

 

7) Slik ser lista ut i XML-format:  



 

8) Filen med påmeldingsdata kan importeres til og tas i bruk i godkjent 

stevnearrangementssystem 

 

 

 



Jeg er arrangør: Stevnet er avsluttet og jeg skal laste opp resultater 

 

1) Logg deg på ResultatAdmin. Velg Norges Skytterforbund. Da kommer du til denne 

siden.  

* Velg registrer resultater 

NB! Resultatlista må ikke forveksles med påmeldingslista 

 

2) En forenklet resultatliste må lastes opp gjennom et godkjent format, det finnes tre 

måter å gjøre dette på. 

 

Første måte å gjøre dette på   

3) Klikk på Registrer resultat 

4) Velg deretter last opp resultater via mal 



 

 

 

5) Hent en fil fra resultatprogrammen ved å klikke Bla.. 

6) Trykk deretter lagre 

 

Andre måte å gjøre dette på   

7) Resultatene kan redigeres og importeres via excel fil, klikk på last ned resultat mal 

og fila vil åpne seg 

8) Rediger resultatet og lagre fila på datamaskina di 



9) Trykk deretter på Bla knappen til høyre for den avlange boksen nederst i skjermbilde 

10) Når du har valgt fil trykker du lagre 

 

Tredje måte å gjøre dette på 

11) Resultatene kan redigeres ved å legge de inn rett i databasen. Dette gjøres ved å 

velge manuell redigering.  

 

 

 



12) Trykk på registrer resultater 

 

 

13) Klikk på legg til deltaker – da får du opp et søkevindu. Søk etter personen og legg 

den til. Da vil den havne i resultatlista.  

14) Når alt er fylt inn trykker du på lagre alt i knappen øverst til høyre.  

 

15) I tillegg til de resultatene som ble lagt inn i en av metodene over, skal den 

fullstendige resultatlista lastes opp via PDF-format. For å laste opp PDF gå tilbake til 

registrer resultater (det finner du langt opp til høyre i skjermbildet) 

 

 



 

16) Dersom du skal laste opp PDF velg last opp resultat ved alternativ format. Det 

nederste alternativet 

17) Finn stevnet du skal laste opp PDF-filen for, og klikk på Ny resultatfil 

 

 

 

 
18) Klikk så på den blå Bla… knappen og hent PDF-fila. 

19) Trykk deretter på Last opp fil til høyre under Bla knappen 

 


