Använd gärna sportident vid träningar
Det är enkelt att använda sportident vid träningar, om man nöjer sig med att få
sträcktider och totaltid på printerremsa för varje deltagare, samt en enkel resultatlista
utskriven på printerremsa.

Du behöver följande saker
·
·
·
·
·

En enhet för tömning
En startenhet
En målenhet
Ett antal kontrollenheter
Printer med tillhörande avläsningsenhet. Förvaras i blå låda märkt ”Printerstation”

Gör så här
·
Klockorna i alla enheter (mål, start, kontroller) måste gå lika. Mats Carlsvärd
ställer då och då klockorna. Kolla med honom så det inte var för länge sedan.
Individuell start
1. Placera ut enheter vid banans start, kontroller och mål.
2. Instruera deltagarna att tömma sin bricka innan start, startstämpla, stämpla vid
kontrollerna och målstämpla. (Enheterna kommer att vakna så fort någon stämplar).
3. Nollställ printerstationen genom att stämpla med brickan ”Clear backup”
4. När deltagarna har sprungit sin bana och målstämplat, stämplar de sina brickor i
printerstationen. Efter 1-2 sekunder börjar sträcktidsremsa skrivas ut.
5. Om du vill ha en enkel resultatlista gör du så här: När alla stämplat i
printerstationen stämplar du i stationen med den violetta brickan ”Print results”. En
resultatlista skrivs ut. För att detta ska fungera krävs att du nollställt printerstationen
med ”Clear backup” före träningen.
Gemensam start
1. I det här fallet är det viktigt att klockan i printerstationen går lika som
kontrollenheter och måleneheter, annars blir tidtagningen felaktigt. Lika för alla
visserligen, men ändå tråkigt.
2. Placera ut enheterna vid kontroller och mål. Start behövs inte.
3. Nollställ printerstationen genom att stämpla med den violetta brickan ”Clear
backup”. Ta med printerstationen till startpunkten.
4. Starta löparna. Stämpla samtidigt med den violetta brickan ”start” i
printerstationen.
5. Följ punkt 4-5 i instruktionen för individuell start.

Om driften av printern
Printern innehåller ett uppladdningsbart batteri. Eftersom printern alltid är på (den går
ner i sovläge när den inte används och startar automatiskt när en bricka läses av) drar
den alltid lite ström. Mats Carlsvärd ska se till att printern är tillräckligt uppladdad.
Kolla med honom så det inte var för länge sedan det gjordes.

