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• Hur arrangörer använder Sportident
• Vad kan gå fel?
• SI på träning



SI-pinnar
• SI-pinnar finns i olika varianter, 

SICard 5 och SICard 6 är de som 
oftast används vid orientering.

• SICard 6 rymmer mer, stämplar 
snabbare och kostar mer.

• Inget batteri i pinnarna – i 
praktiken oändlig livslängd.

• Det finns även SICard 8 och 9 
som liknar 6, men är billigare.

• Oklart om OLA fungerar med 
SICard 8. 

• SICard 9 ska fungera med OLA 4 
och ÖOF:s SI-enheter.

SI5-pinne

SI6-pinne

SI-pinnar
Typ Minne Tid Max-

kod
Enheter Nummer

5 30+6 0,33 s 255 Alla 1 –
499 999

6 64
(192)

0,13 s 1023 Alla 500 000 –
999 999

8 30 0,11 s 1023 7-8
SW5.49+

2 000 000 –
2 999 999 

9 50 0,11 s 1023 7-8
SW5.49+

1 000 000 –
1 999 999



SI-enheter
• SI-enheter har batteri och display. 

Många BSF8 (liten utan sladd) och 
några BSM7 (stor med sladd) har 
köpts in av ÖOF.

• Enheterna kan programmeras om för 
(nästan) vilken funktion som helst.

• ÖOF:s enheter har mjukvaruversion
5.59.

• Äldre enheter (BSF3-6) saknar display 
och vissa funktioner. Klarar ej andra 
pinnar än SI Card 5 och SI Card 6.

BSF8

BSM7

SI-enheter
• På en tävling har man normalt följande 

sorters enheter:
– Nollning (på väg till start)
– Check (registrerar även vilka som startar)
– Nollningsenhet i reserv vid starten
– Start (för öppna klasser, i övrigt tidsstart)
– Kontroller (eventuellt vissa online)
– Mål (eventuellt online)
– Utläsning



SI-enheter
• Kan programmeras om till olika funktioner och 

olika kodsiffror.
• Programmeras via sladdenhet (BSM7) och 

stav.
• Displayen på undersidan visar omväxlande 

tid och kodsiffra (om aktiv).

SI-enheter
• Aktiv tid: Tid från senaste stämpling till strömsparläge 

– viktigt för arrangörer att ha koll på. Kan behöva 
programmeras om inför tävling.

• Det går att stämpla även om enheten inte är aktiv, 
men det tar längre tid (ej så lyckat på tävling).

• Man kan försätta enheter i strömsparläge med 
Service/Off-brickan (görs lämpligen efter tävling för 
att spara ström).

• Service/Off kan också användas 
för att sätta enheter i serviceläge.
Då visas mer info på displayen
och den blir lättare att 
programmera.



SI-Config
• SI-Config är ett 

gratisprogram som bl.a. 
används för att 
programmera enheter 
inför en tävling.

• Laddas hem från 
Sportidents hemsida.

• Funkar inte så bra med 
äldre enheter (BSF3-6)

• Ställ datorns klocka innan 
användning!

Demo av SI-config
• Val av serieport
• Direkt/Indirekt
• Programmering av kontroll
• Programmering av check
• Ändra kommunikationshastighet på BSM7
• Programmera BSM7 för utläsning 

(4800, läs löparbrickor, autosend troligen 
lämpligast för tillfället)

• Programmera BSM7 som onlinekontroll (4800, 
kontroll, autosend)



ÖOF:s SI-utrustning
• Förteckning finns länkad på ÖOF:s hemsida
• Kontrollenheter, ca 31-182 + 200, vissa dubbla
• Stämpelbrädor, ca 31-150 och 31-185
• Flera töm/check/start
• 20 st inläsning/mål/online (BSM7)
• 100 st SI Card 5-pinnar
• 2 st SI-Master
• 3 st kvittoskrivare för sträcktider vid utstämpling
• Se förteckning på

http://www.lok.se/index.php?page=825#oof

Stämpelbrädor
• ÖOF har i stort sett dubbla uppsättningar 

stämpelbrädor med stiftklämma som backup till 
alla enheter.

• Tre hål finns för olika bredd mellan stolparna.



Hur arrangörer använder SI
Fasta kodsiffror

• Kodsiffrorna på SI-enheter kan lätt programmeras om...
• ...men man behöver inte göra det.
• Med fasta kodsiffror slipper man byta etiketter och 

programmera om enheterna.
• Nackdel: Något mindre flexibelt. Banläggarna måste 

tidigt veta vilka kodsiffror man har tillgång till.
• De arrangörer som vill ändra nummer temporärt kan 

göra det (medför extrajobb).
• Det rekommenderas starkt att kodsiffrorna på ÖOF:s 

enheter ej ändras.

Hur arrangörer använder SI
Långt innan tävlingen

• Bestäm kodsiffror för kontrollerna. Banläggarna bör anpassa sig efter vilka 
kodsiffror som ÖOF:s enheter är märkta med. Samordna med ÖOF och 
eventuell annan arrangör samma helg!

• Utse vilka personer som ansvarar för SI-utrustning, OLA samt datorer och 
nätverk. Det bör helst vara tre olika.

• Bestäm om egna eller ÖOF:s stämpelbrädor ska användas.
• Boka hyrutrustning.
• Skriv i PM om det är förbjudet med SI Card 8 och SI Card 9.
• Sätt ut stolpar/ställningar/brädor i skogen. Rätt avstånd.
• Ordna gärna UPS till nätverksswitchar och server.
• Gör en detaljerad skiss på nätverk och datorer. Vilka datorer och skrivare 

ska användas till vad? Vilken switch ska de kopplas till?
• Ordna gärna så att inga datorer eller skrivare behöver stå i tält.
• Importera kontroller och banor till OLA. Bestäm kodsiffror för start och mål 

(exempelvis 1 och 2).
• Kontrollera om någon anmält sig med pinne man inte vill tillåta (SI8/SI9).



Hur arrangörer använder SI
Dagen innan tävling

• Ställ tiden i datorn som ska programmera enheter och/eller SI-
Master. Använd bara en dator för detta.

• Bestäm hur lång ”aktiv tid” som behövs hos enheterna. = den 
längsta tänkbara tid från provstämpling till första löparen på en 
viss kontroll.

• Programmera (eventuellt) enheterna med kodsiffra och aktiv tid.
• Ställ tiden i enheterna med SI-Master om ovanstående inte görs. 

(De drar sig ca 1 s/vecka.)
• Provstämpla för att testa kodsiffror och tid.
• Sätt ut i skogen (eller gör det på tävlingsdagen).
• Sätt upp en separat tävling i OLA med provlöpningsbanorna.

Hur arrangörer använder SI
Tävlingsdagen

• Sätt ut enheterna i skogen (eller gör det dagen innan).
• Töm backupminnet i checkenheterna (programmera dem).
• Töm backupminnet i utläsningsenheterna (programmera dem).
• Provlöpare (eventuellt utsättarna) måste stämpla igång alla 

enheterna.
• …annars går stämplingen långsamt för första löparen vid kontrollen.
• Kontrollera provlöparnas brickor (separat tävling i OLA med 

provlöpningsbanorna rekommenderas).
• Synkronisera tiden i startenheter, sistakontroller och målenheter

med SI-Master.
• Informera startpersonalen om att checkenheterna måste tillbaka till 

sekretariatet när sista löparen har startat.



Hur arrangörer använder SI
Efter tävlingen

• Läs av checkenheterna från starten (i OLA) för att få
kvar-i-skogen-information.

• Ta in enheter och brädor.
• Stämpla direkt med Service/Off (för att spara ström)
• Återställ märkningen (ÖOF:s kodsiffra) om den ändrats.
• Återställ standardprogrammeringen om den ändrats.
• Kontrollera att alla hyrbrickor återlämnats.
• Lämna tillbaka lånad utrustning.

SI-Master (Time Master)
• Med en speciell enhet, SI-Master, kan man ställa 

tiden i andra enheter utan att blanda in någon dator.
• SI-Master underlättar, men man kan klara sig utan.
• Stämpla två gånger med Service/Off för att aktivera 

masterfunktioner (TIMEMA i displayen).
• Enklaste sättet att göra SI-enheter klara för tävling 

(förutsätter fasta kodsiffror).
• Provstämpling av enheterna för att verifiera 

kodsiffrorna rekommenderas.
• SI-Master används med fördel för att strax före första 

start synkronisera tiden i alla startenheter, 
sistakontroller och målenheter.



Demo: 
Programmering av SI-Master

• Ställ tiden i datorn mot Fröken Ur innan 
programmering.

• Programmera SI-Master.
• Stämpla med OFF-bricka tills ”TIMEMA” visas i 

displayen.
• Använd SI-Master för att ställa tiden i enheter 

utan att koppla dem till en dator.
• SI-Master ställer (tyvärr) inte om ”aktiv tid”.

Test av kodsiffa efter 
programmering/tidsinställning

• Starta enheten (stämpla) och jämför displayen 
med kodsiffran på etiketten.

eller
• Töm en pinne.
• Stämpla enheterna i nummerordning (max 36 

med SI5-pinne, max 64 med SI6-pinne)
• Läs ut pinnen med SI-Config och kolla 

nummerserien.



Vad kan gå fel?
• Fel tid/olika tid – var noga med klockan! Programmera allt vid ett tillfälle från en dator, 

använd ev. SI-Master.
• Dåligt batteri i en enhet (kollas med SI-Config).
• Fel kodsiffra (kan redas ut i efterhand i OLA). Inte alltid lätt att inse detta fel i 

sekretariatet.
• Ingen provlöpning/stämpling (leder till lång stämplingstid för första löparen).
• För kort ”aktiv tid” (lång stämplingstid för någon).
• Fel funktion – ej kontroll (förödande men osannolikt, fångas av provlöpning om inte 

förr).
• Problem vid brickutläsning via OLA eller EOS – prova att ställa utläsningsenheten i 

4800 bit/s och Autosend via SI-Config.
• Löpare springer med SI8 eller SI9-bricka. Kan ställa till det om man även använder 

äldre enheter (BSF6 och tidigare). Osäkert om SI8 fungerar i OLA.
• Nätverksproblem; fasta IP-nummer istället för DHCP kan leda till IP-nummerkollision.
• Löpare startar före första starttid (öppna banor).
• Utläsning programmerad att stanna vid fullt minne (helt ok, men den som sitter vid 

utläsningsdatorn bör i så fall vara beredd på det och på att byta enhet).

SI på träning
För att få enkla träningsarrangemang:

• Använd fasta kodsiffror.
• Ställ tiden med SI-master (valfritt).
• Nollning – start – kontroller – mål – utläsning
• Ingen checkenhet behövs, check ingår i startenheten.
• Sätt ut enheter långt i förväg om så önskas.
• Igångstämpling av provlöpare är inte viktigt på träning.
• Läs ut till bärbar dator.
• Man kan även klara sig utan dator i skogen. Läs ut till enhet 

programmerad som utläsningsenhet och läs in dess backupminne
i OLA eller EOS när man kommer hem.

• Sportidents etikettskrivare behövs ej (OLA och EOS stödjer vanlig 
etikettskrivare om man vill ha en billig portabel skrivare).



Detaljer/finesser
• Alla enheter i skogen registrerar vilka som stämplat där. Kan vara 

bra att kolla när någon löpare saknas.
• USB till serieportsomvandlare behövs oftast.
• Att hitta rätt COM-port: OLA och SI-Config kan visa portar som inte 

går att komma åt (utan dockningsstation). Om du är osäker, titta i: 
Kontrollpanelen – System – Hårdvara – Enhetshanteraren – Portar 
(COM & LPT)

• Onlineenheter (i skogen och vid målet) – autosend, 4800 bit/s. Vid 
målet går även enheter med USB bra, dock normalt ej i skogen.

• Utrustning för avlägsna onlinekontroller finns att köpa eller hyra (från 
LOK t.ex.)

• Det är möjligt att uppdatera programvaran i enheterna.


