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NSFs NYE DATALØSNINGER – INFORMASJON TIL KLUBBENE 

De nye dataløsningene blir offisielt åpnet 15.desember 2016 og har informasjon fra 01.januar 2017. 

Vi har jevnlig lagt ut informasjon på www.skyting.no vedrørende NSFs nye dataløsninger. På 

startsiden er det en egen knapp som heter «Ny dataløsning for skytterforbundet».  Her vil du hele 

tiden finne all informasjon som har vært lagt ut og all ny informasjon. 

I SkytterNytt for desember er det en artikkel som konkret tar opp hva den nye dataløsningen gjør. 

Den ble skrevet 17.november og ligger også på www.skyting.no. Videre ligger det en bruksanvisning 

pr rolle med kopi av skjermbilder på www.skyting.no. 

Etter 17.november har vi tatt en del beslutninger som alle superbrukerne pr krets fikk 30.november. 

Disse er i oppdatert versjon med i dette notatet. 

Når vi planla arbeidet i mai/juni var ambisjonene vesentlig lavere enn den løsningen som nå lanseres. 

Utgangspunktet var å lage en løsning for ISSF- og IPC-øvelser begrenset til pistol og rifle og som 

hadde løsninger for terminlister og «10 på topp». Den løsningen som nå lanseres har vesentlig mer 

funksjonalitet, men ettersom dette kom sent inn vil en del av dette ikke være klart til 15.desember. 

Oppgaver som klubbene MÅ gjøre (fra 15.desember): 

 Kontrollere /supplere klasseføring for 2017 for alle medlemmer 

Dette gjøres av de som har funksjonene «medlemsansvarlig» eller «arrangementsansvarlig» i 

klubben. Klubbleder tildeler disse funksjonene i SportsAdmin, evt. kan man få hjelp av NIF 

Support. 

Klasseføringen er å finne i Resultatadmin, https://resultat.nif.no/, klikk «Norges Skytterforbund» 

og «Administrer klasseføring». Der vises det en liste over alle klubbmedlemmene; ved å klikke på 

et fornavn, kommer det opp en liste over øvelser der klassen kan registreres. Hvis medlemmet 

har blitt registrert i Pål Hembres resultatdatabase i noen øvelser, vil klasseføringen være 

forhåndsutfylt i disse øvelsene. 

Les mer i denne veiledningen: http://www.skyting.no/2016/11/18/brukerveiledning-nsfs-nye-

datalosninger/  
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 Klubber med stevner på terminlista må sjekke og supplere opplysningene som er registrert på 

sine stevner. Dette gjøres i SportsAdmin, https://sa.nif.no/, av en som har funksjonen 

«arrangementsansvarlig» i klubben. Det dere som et minimum må gjøre for alle stevner er: 

o Legge inn / endre dato for når påmelding for stevnet åpner 

o Legge inn stevneinformasjon som ikke var med i søknaden som ble sendt inn 

o Krysse av dersom dere åpner for påmelding via internett 

o Krysse av dersom påmeldingsløsningen med baneoppsett/skytetider skal benyttes og 

oppdatere informasjonen knyttet til dette 

o Krysse av dersom betalingsløsningen (Buypass) skal benyttes 

Les mer i denne veiledningen: http://www.skyting.no/2016/11/18/brukerveiledning-nsfs-nye-
datalosninger/. 
Vær oppmerksom på at hele pistolterminlista ennå ikke er registrert. Dette arbeidet pågår 
fortløpende. 

 Ta kontakt med din leverandør av stevneløsning og sjekk hvordan du skal forholde deg til den 

o Dersom din stevnesystemleverandør ikke har opplegg for opplasting av resultater, skal 

du bruke excel-løsningen i ResultatAdmin når resultater sendes inn 

 Skrive ut startkort for medlemmer som ønsker det. Vi vet at A4 er et uhensiktsmessig format og 

derfor kommer det en oppdatert løsning i januar-versjonen. 

 

Hva kommer nytt i versjonen fra 15.desember: 

 Rollene medlemsansvarlig og arrangementsansvarlig har tilgang til klasseføring etc 

 Økt søkehastighet klubblister og mer «kunnskap i søket». Det kommer en rolle på kretsnivå. 

 Oppdatert og forenklet mal i excel for resultatregistrering for både 100 på topp og resultatlister 

 Arrangementer og dermed oppdaterte terminlister legges inn etter hvert som vi får dem  

o Det vil være 700-1000 stevner registrert pr 15.desember 

o Vi har ytterligere minst 1000 stevner som blir registrert etterhvert 

 Anleggsregisteret er allerede oppdatert en del og vil bli ytterligere oppdatert de neste ukene 

 FAQ vil komme på www.skyting.no  (ofte stilte spørsmål med svar). Denne vil bli oppdatert 

fortløpende, listen vil bli sortert etter tema 

 Når arrangementer opprettes vil «klasser/øvelser» komme først og ikke sist på siden 

o Når det er krysset for klasse/øvelse-mal skal det IKKE legges til klasser eller øvelser, men 

klasser/øvelser i malen kan strykes fra det aktuelle stevnet 

 

Noen viktige beslutninger: 

 Dersom et medlem hverken har mobil eller mail, kan han/hun i utgangspunktet ikke registrere 

seg i Min Idrett. I slike tilfeller kan klubbens mailadresse eller adressen til medlemsansvarlige i 

klubben brukes. Medlemmet må selvsagt gjøres oppmerksom på at klubben har registrert 

ham/henne, og få tilgang til brukernavn/passord for evt. seinere pålogging. 

 Opptjeningsperioden for klasseføring kalles fra nå «ranking-perioden» 

o For 2018 er ranking-perioden 01.01.-30.11.2017 (dvs 11 måneder) 

o For 2019 vil den være 01.12.2017-30.11.2018 

 Den perioden klasseføringen gjelder for kalles fra nå «startkort-perioden» 

o Startkort-perioden er alltid 01.01.-31.12. 

 Dersom du ikke får lastet opp resultat-data fra stevneløsningen (fordi ikke laget, ikke lastet ned 

fra leverandør eller får det ikke til), skal alltid excel-løsningen i NIF IT-løsningen benyttes 
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Hva er allerede planlagt for versjonen som kommer i siste halvdel av januar: 

 100 på topp 

 Ranking (felt++) 

 Bedret format på startkortet for utskrift 

 Opplysning om dommergodkjenninger på startkortet 

 

Hvilke stevnesystemleverandører er de nye dataløsningene integrert med? 

Vi arbeider med å integrere med 8 stevnesystemleverandører. Når dette skrives (13.desember) er 

Leirdue.net (web-applikasjon), resultat.net og Sandnes-systemet godkjent. Vi regner med at alle 8 er 

på plass i løpet av første kvartal 2017.  

OBS! Det at en leverandør er godkjent betyr ikke at dette virker på den lokale stevne-PCen. Aktuell 

stevneleverandør vil sende ut / du kan laste ned en oppdatert versjon av løsningen, som alle klubber 

som benytter denne løsningen må installere på sin lokale stevne-PC.  

De som ikke har en stevneløsning som er godkjent eller ikke får resultatene lastet opp, benytter en 

ferdig tilpasset mal i excel fra ResultatAdmin som arrangør kan legge resultatene rett inn i. 

 

NIF Support 

NIF Support kontaktes på telefon 03615 eller support@idrettsforbundet.no. Hit rettes alle typer 

spørsmål. Normale åpningstider er mandag-fredag kl 0800-2000.  

Det vil være en spesiell support lørdag/søndag morgen og søndag kveld for stevne-arrangører i 

1.kvartal 2017 for at stevne-arrangører skal få støtte til å laste ned påmeldingslister og laste opp 

resultatlister. 

Det er opplært 25-30 superbrukere som dekker de aller fleste kretsene. Hvem som er superbruker i 

din krets, får du vite fra ditt kretsstyre.  

 

Med vennlig hilsen 

Norges Skytterforbund 
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