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Resultatdatabasen – “en slags brukerveiledning”  

NBF har i samarbeid med det svenske bueskytterforbundet (SBF) fått på plass en tjeneste for 
håndtering av terminliste, resultater, påmeldinger, klubboversikt m.m. Denne løsningen vil vi utvikle 
videre sammen med SBF for å få automatisert og forenklet administrasjonen vi i dag har, knyttet til 
stevnegjennomføring. 

Målet er at dette skal være en tjeneste som gir dere medlemmer og klubber en bedre oversikt og 
enklere håndtering av aktivitetene i regionene, samt at det gir dere en god oversikt over nivået på 
våre skyttere. 

Denne løsningen – kalt «resultatdatabasen» vil erstatte dagens oversikt over stevner, klubber og 
skyttere. 

Resultatdatabasen er under stadig utvikling og nye elementer vil bli lagt til fortløpende. Men vi 
ønsker gjerne at dere kommer med innspill på ting som kunne vært med her som gjør tjenesten enda 
bedre. Det kan i så måte nevnes at vi for tiden jobber med å få på plass en automatisering av 
rekordhåndtering. 

 

De neste sidene viser hvordan resultatdatabasen er bygd opp og hvordan den brukes - både for 
skyttere og for klubbene. 

 

Andre del («Klubbadministrasjon») i dette dokumentet viser hvordan klubbene er ment å jobbe i 
forhold til å arrangere/melde inn stevner og resultater, samt endre på informasjon om klubb og 
justere på egne skyttere. 
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For å komme til resultatdatabasen går du til vår hjemmeside, https://bueskyting.no, og klikker deg 
videre til Konkurranser/resultatdatabasen.  
Alternativt går du direkte hit: https://resultat.bueskyting.no/ 

Du vil se et bilde som ser omtrent slikt ut: 

 

Dette er siden som viser terminlista for kommende konkurranser/mesterskap/kurs etc  

  

https://bueskyting.no/
https://resultat.bueskyting.no/
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Klikker du på Resultater vil du komme til denne siden 

 

Her får du opp alle resultater fra konkurransene som har vært (og som er lastet opp av 
stevnearrangør) 
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Neste side, Klubber, gir deg oversikt over alle registrerte klubber i NBF 

 

Klikk på klubbnavn for å få informasjon om hvor de holder til, kontaktpersoner, aktive skyttere m.m. 
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Skytteroversikten gir oversikt over alle registrerte skyttere i NBF 

 

Her kan du søke på fornavn, etternavn, eller deler av navnet, samt skytternummer. Du kan også 
sortere på klubb (feltet til høyre). 

  

Jon-Arne Storelv
Kan også søke på skytternr
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Klikker du på en skytter får du mer informasjon om skytteren. F.eks. historisk informasjon som 
registrerte resultater de siste år 

 

Du kan trykke videre inn på resultater for å få resultatlisten for gjeldende konkurranse/mesterskap. 
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Siden «Ranking» viser hvordan skytterne ligger an i forhold til hverandre. Her kan du sortere på 
sesong, runde, divisjon og evt. region 
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Her kan du trykke på navn for å få informasjon om skytteren (samme som om du søker opp skytter 
under «Skyttere») og du kan trykke på poengsummene for å komme til resultatlisten for respektive 
konkurranse. 
Snittpoeng pr pil står skrevet i parentes bak totalsummene – det er dette som danner grunnlaget for 
rankingen. 
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Statistikk gir en historisk oversikt over antall stevnestarter der du kan gå ned på klubbnivå for å få 
oversikt over antall stevner og mesterskap den enkelte klubb har hatt deltagende skyttere. 
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Introduksjon 
Den nye resultatdatabasen finnes på https://resultat.bueskyting.no/ 
I løsningen benyttes begrepet stevnelisens. Dette er noe som ikke blir benyttet av oss, men løsningen 
er bygget rundt dette. 

Innlogging 
For å logge inn velger man «Logg inn» oppe til høyre i skjermbildet. 

 

Velg klubben du skal logge inn for og skriv inn brukernavn/passord som er tilsendt klubben 

 

Oppdatering av klubbinfo 
For å oppdatere info om klubben klikker man på «Administrasjon» 

 

https://resultat.bueskyting.no/
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Og deretter «Informasjon» 

 

Her kan man endre info om klubben. 

 

Klubblogo legges inn ved å klikke på «bildet» oppe til venstre over klubbnummeret. 

For å endre plasseringen av klubben på kartet, trykk på den røde markøren og flytt den mens man 
holder museknappen inntrykket, evnt skriv inn riktig bredde-/lengdegrad i desimalgrader 
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Approbasjon av stevne 
Når man skal søke om approbasjon av ett stevne velger man «Søk om stevne» i 
Administrasjonsmenyen. 

 

Fyll ut skjemaet.
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Nedenfor skjemaet man skal fylle ut får man opp en liste og ett kart som viser andre stevner på 
samme dato for å hjelpe til med å unngå stevnekollisjoner. 
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Når man har klikket på «Lagre» kommer det opp ett nytt bilde hvor man kan fylle ut ytterligere 
informasjon. 

 

Kartpunktet som settes her er det samme kartpunktet som er angitt på klubben som ble beskrevet i 
oppdatering av klubbinformasjon. Om stevnet skal arrangeres en annen plass, kan man trykke på den 
røde markøren og flytte den mens man holder museknappen inntrykket, evnt skriv inn riktig bredde-
/lengdegrad i desimalgrader. 
Inntil videre må invitasjonstekst skrives inn i beskrivelsesfeltet, men det vil komme funksjonalitet for 
å laste opp en invitasjon om ønskelig. 
«Tillatt resultat fra eksterne systemer» skal stå valgt da dette vil benyttes for å laste opp resultater 
fra Ianseo. Det samme gjelder «Stevnepassord». 
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For å se stevner som man har søkt om approbasjon på kan man klikke på «Approbasjoner» i 
Administrasjonsmenyen 

 

Uthenting av detaljert statistikk 
Man kan hente ut detaljert statistikk over hvilke skyttere som danner grunnlag for statistikken som 
vises på forsiden. 

Dette gjøres ved å gå på «Starter» i administrasjonsmenyen: 
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For å få opp informasjon om hver enkelt skytter klikker man på pilen til venstre for «Total» på det 
året man ønsker å se flere detaljer: 

 

Skyttere 
For å få en oversikt over klubbens skyttere klikker man på «Medlemmer» i Administrasjonsmenyen 
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Registrere nye skyttere 
I oversikten over klubbens medlemmer klikker man på «Lag ny»

 
Fyll ut skjemaet og klikk «Lagre» 

 
Når du har trykket «Lagre» vil skytteren automatisk få tildelt en «stevnelisens» for klubben din, og 
vedkommende er klar til å delta på stevner. 

 

Endre skytterinfo 
Om du skal endre info om en skytter som er medlem i klubben klikker du inn på «Medlemmer» i 
Administrasjonsmenyen og klikker på «editeringsknappen» for det aktuelle medlemmet 

 

Her inne kan du nå endre på info om skytteren. 
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Bytte av klubb 
Når en skytter skal bytte klubb må klubben som skytteren er registrert hos gjøre denne flyttingen. 
Gå da inn på skytteren slik man gjør for å endre skytteren. 
Klikk deretter på «flytt-knappen» i lisensoversikten: 

 
Velg deretter hvilken klubb skytteren skal flyttes til og klikk «Flytt til»: 

 

Den nye klubben vil da få opp dette valget under sin medlemsoversikt: 

 
Når denne knappen («Innkommende flyttinger» klikkes på vil en oversikt over skyttere som ønskes 
flyttet til klubben komme opp: 

 
Klikk så på «Flytt-knappen» til venstre, og skytteren flyttes inn til klubben. 
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Ianseo 
Innlasting av skyttere 
Når man skal arrangere stevne må man laste ned en skytterfil fra resultatdatabasen. 
Dette gjøres ved å klikke på «Kommende» i Administrasjonsmenyen: 

 
Klikk så på «editer-knappen» til venstre for stevnet du skal generere skytter-fil for. 

 
Klikk deretter på Lisensfil-knappen helt til høyre: 

 
Du får da lastet ned en fil med navn LicenseFile_<dato> <tid>.gz 
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I Ianseo laster man inn denne filen ved å gå på «Deltagere» -> «Synkroniser skyttere» -> «Synkroniser 
skyttere» 

 
 

Klikk på «Choose File», og bla deg frem til lisensfilen som nettopp ble lastet ned 

 

Klikk deretter på «Synkroniser skytterfil» 

 

Skytterne fra skytterdatabasen vil nå lastes inn i Ianseo og kan benyttes der. 
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Opplasting av resultater 
Når stevnet er ferdig arrangert må man laste opp resultatene fra Ianseo til resultatdatabasen. 
For å gjøre dette må man ha en oppdatert versjon av Ianseo samt at stevnet må være satt opp til å 
bruke norske regler i Ianseo. 

Det første som må gjøres er å hente ut stevne-passordet for stevnet i resultatdatabasen. 
Dette gjøres ved å gå inn på klubbens oversikt over stevner. (Administrasjonsmenyen og 
«Kommende» eller «Tidligere») 

 

I listen man da får opp vil det stå Stevnenummer og Stevnepassord: 

 

Disse skal benyttes i Ianseo for å laste opp resultatene. 

Gå inn på «Stevne» -> «Eksporter» -> «Exportere norske resultat»: 

 

Fyll inn stevnenummer og passord, klikk deretter på «Test innstillinger». 

 
Som svar kommer du til å få stevnets navn og om den tillater at resultat sendes inn. 
Velg om det er Kvalifiseringsrunde og/eller Finaler det skal sendes inn resultater for og klikk på «Last 
opp-knappen» 
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Du vil da få opp en liste som viser alle resultatene som er lastet opp til resultatdatabasen samt evnt 
advarsler 
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