
SkytterAdmin  side 1 av 2 

SkytterAdmin, ny versjon 21.februar 

Det har allerede skjedd en rekke oppdateringer siden versjonen som ble lagt ut 

24.januar. I denne artikkelen finner du en kortversjon av hva som er nytt, forbedret og 

rettet fra 24.januar og frem til ny versjon som er gjort tilgjengelig 21.februar. 

Superbrukerne har gitt oss mange nyttig innspill underveis og flere av disse har vi 

allerede fått implementert. 

Prosjektleder har nå deltatt som presentatør på 6 kretsting og er invitert til minst 5 kretser til. 

Dette er meget nyttig for både kretsene og prosjektet. 

Noen tall pr 12.februar; 

 Det er registrert 2218 stevner for 2017 

o Pistol   1585 

o Rifle     375 

o Lerdue    226 

o Viltmål     32 

 Det er avholdt 322 stevner 

 Av disse har 254 arrangører allerede levert resultatlister 

 Antall skyttere som har skutt stevner pr 20.februar 

o Pistol  1040 

o Rifle   338 

o Lerdue   373 

o Viltmål      8 

Påmeldingsbekreftelsen 

Denne er nå endret med riktig dato, lag og skytetid. Se bilde under. 

 

 
 

 

Kart klubb og anlegg 

Denne funksjonen er på plass, men datakvaliteten må opp. SkytterAdmin leser som primær 

«Besøksadressen». Finnes ikke den, søker den «kommune». SkytterAdmin søker ikke 
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«Postadressen» fordi den ofte ikke er på arenaen til klubben (f.eks. postboks-adresse). 

Tabellene med anleggstyper/aktivitetstyper er blitt oppdatert og mer spesifikke. 

 

Arrangørene/superbrukerne kan gjerne begynne å legge til «Anlegg» for sine stevner i SAs 

arrangementsmodul. Finner dere feil så meld til Dag Olav (resultat@skyting.no ). 

 

Utskrift av startkort av klubbansvarlig 

Bildet klasseføring som klubbansvarlig bruker og hvor han/hun får opp alle klubbens 

medlemmer i alfabetisk rekkefølge, har nå fått både personId og «utskriver-knapp». Se bilde 

under. Startkortet har også fått utskriftsdato på forsiden. 

 

 
 

Andre forbedringer: 

- Dersom skytter melder seg på et stevne som ikke har påmelding aktivert, får skytteren nå 

en mer riktig melding 

- Land vises nå i info-feltet for internasjonale konkurranser 

- «100 på topp» kan nå sorteres på krets 

- Baneoppsett i liste-modus er på plass for MinIdrett-appen, ikke for PC ennå 

- Muligheten for å slette stevner er fjernet 

- «Klartekst»-eksport, som viser hver påmeldte, med øvelser og klasser er flyttet til meny 

«Påmeldinger» 

- Både «punktum» og «komma» godtas nå som desimalskille ved registrering av resultater 

 

Oslo, 21.februar 2017 
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