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Skole OL systemguide: Skole OL Bordtennis 
 
Kære stævnearrangør. 
Tak fordi I afholder et Skole OL stævne. Det er vi glade for.  
 

I denne guide beskrives, hvordan du:  
1) godkender klassers tilmeldinger  
2) finder informationer om de tilmeldte klasser 
3) registrerer klassernes resultater fra stævnet. 
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Hvornår skal I kontakte hvem? 
 
Ændring af stævnedato, tidsrum, stævne- eller forsendelsesadresse, kontaktperson eller klubbens 
kontonummer 
Skole OL sekretariatet: info@skoleol.dk med forbundskonsulenten Cc: Poul Danborg, poul.danborg@dbtu.dk  
 

Der er ikke plads til flere klasser – luk for tilmelding 
Skole OL sekretariatet: info@skoleol.dk med forbundskonsulenten Cc: Poul Danborg, poul.danborg@dbtu.dk  
Hvis ikke vi hører andet, lukker tilmeldingen 10 dage før stævnet. 
 

Spørgsmål til resultatindtastning / andre spørgsmål til systemet 
Skole OL sekretariatet: info@skoleol.dk 
 

Konkrete spørgsmål til Skole OL Bordtennis’ konkurrencekoncept 
Forbundskonsulent: Poul Danborg, poul.danborg@dbtu.dk 
 
Generelle spørgsmål eller deling af jeres gode historier 
Skole OL sekretariatet: info@skoleol.dk, tlf.: 24 60 88 02.  
 

I modtager 
Forinden stævnet modtager I 500 m minestrimmel. Eventuelle beachflag og bander modtager I efter nærmere 
aftale. Vi sender pr. mail ca. 14 dage før stævnet en pressemeddelelsesskabelon. Efter stævnet modtager alle 
deltagende lærere et evalueringsskema. I modtager jeres honorar senest i begyndelsen af august 2019. 

System: 
http://administration.skoleol.dk  
 
Login: 
Bruger: By Sportsgren (eks: Aarhus O-løb eller 
Middelfart Roning)  
OBS på store begyndelsesbogstaver 
 
Kode: skoleol  
OBS på alt med småt 
 
Virker dit login ikke, kontakt info@skoleol.dk  
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1. Godkendelse af klassers tilmelding 
 
Du får besked på mail, hver gang en klasse tilmelder sig stævnet. Ved klik på link i mailen, 
kommer du direkte til systemets side, hvor du godkender eller afviser klassens tilmelding. 
 

 
 
 
 

2. Stævneinformation og tilmeldinger 
 

2.1   Sådan ser det ud, når du logger på 
På forsiden kan du klikke på stævnets titel eller ”Åbn arrangement” for at åbne stævnets forside. Ved klik på menuen 
”Arrangementer” øverst til venstre, kommer man altid til denne oversigt. Checklisten er ikke relevant at se på. 
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2.2   Stævnets forside ”Oversigt” 
Her er stævnets forside. Det er på denne side, at grundlæggende stævneoplysninger kan ses i ”Stævneinfo”. Har du 
ændringer, skal du kontakte info@skoleol.dk. Du kan eksportere klasseinformationer i ”Eksport” samt se antal elever, 
klasser og anden statistik under ”Statistik for arrangement”. 

 

           
 
I ”Eksport” kan du downloade filer. Du kan vælge at se data på web eller hente filen til Excel (CSV). 
 
De relevante er: 
- Startnummerliste til print: Her ses hver klasses ”Klasseholdsnummer”, som er det nummer (startnummer), som 
resultatet skal indskrives på. Mere om dette samt resultater i kapitel 4 og 5. 
- Komplet elevliste: Oversigt over alle tilmeldte klasser inklusive kontaktoplysninger på lærer osv. Yderst til højre i sidste 
kolonne på denne liste, vil man desuden kunne finde klassens ”Klasseholdsnummer” til senere resultatindskrivning. 
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3. Tilmeldinger - Se godkendte klasser i oversigten ”Tilmeldinger”. Klik på ”Alle”. 

 
 
3.1   Efter klik på ”Alle” 
Her er oversigten over alle godkendte tilmeldinger. For eventuelt at eksportere klasserne til et Excelark: Klik på ”Eksporter” 
– men ellers kan ”Komplet elevliste” også hentes fra fanen ”Oversigt” under ”Eksport” som beskrevet sidst i punkt 2.2. 
 

 
 
 

4. Resultater: Tildel først klasserne et startnummer 
 
Hver klasse skal tildeles et startnummer, hvorefter resultatet skal indtastes på ”Klasseholdets” startnummer. 
Tildel startnumre som vist på billedet på næste side: 
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Opret et interval fra 1-2000. Klik på ”Opret interval” (obs kan tage nogle sekunder). Bevar markering i ”Tildel kun 
manglende”, klik på ”Kør tildeling”. Herefter har alle klasser fået startnummer.  

 
5. Resultater  

Når stævnet i Skole OL Bordtennis er slut, skal klassernes resultater indskrives på fanen ”Resultater”.  
1. Find ”Startnummerliste til print” eller ”Komplet elevliste” frem.  De findes I ”Eksport” under fanen ”Oversigt”. Se 

eventuelt under punkt 2.2. 
2. Hver klasse har et startnummer ud for ”Klassehold”, og det er det nummer, som resultatet skal indskrives på. 
3. Under ”Konkurrencedag”: Vælg klassetrin. 
4. Under ”Tilføj resultat”: i rubrikken startnummer indskrives klassens klasseholdsnummer. I rubrikken resultat 

indskrives klassens point. Klik på ”Tilføj resultat”. Resultaterne vil herefter fremgå i resultatboksen til højre samt 
være synlige på skoleol.dk. 

 
TUSIND TAK FOR INDSATSEN! 

Med venlig hilsen Skole OL Sekretariatet 


