
INSTRUKS FOR RESULTATSERVICE OG 

OPPGJØR 

Henting og levering 
Utstyr for tidtaking og resultatservice hentes og 

leveres hos Vegard Kittilsen, Dalhaugveien 46 

Trondheim   

 

Henting:  Mandag 2000-2200 (tirsdagsløp) 

Torsdag 2000-2200 (lørdagsløp) 

Andre tidspunkt etter avtale på telefon:  

Vegard Kittilsen (483 60 018) 

 

Levering: Avtales ved henting.  

Ellers: Tirsdag el. onsdag 2000-2200 

(tirsdagsløp) 

Lørdagsløp etter avtale med Vegard.  

 

Andre tidspunkt etter avtale på telefon:  

Vegard Kittilsen (483 60 018)  

 

 

  
 

 

Utlevert materiell 
Utstyr og skjemaer for resultatservice ligger samlet i en stor koffert. Oversikt over utstyret i kofferten er listet 

opp på baksiden av denne instruksen.  

 

Det er viktig at alt som ligger i kofferten blir levert tilbake til resultatservice. Ikke ta ut eller 
legg noe i tilhengeren. Innholdet i kofferten er listet opp på baksiden av denne instruksen.  
 
For sekretariat 

• Les instruksen nøye. Les opp navn og klasse når løper registrerer seg. 

• Noter salgsdato på skrinet ved salg av brikker.  

• Noter antall utleide brikker fordelt på nybegynnere og øvrige løpere. 

• Arrangør er ansvarlig for at utleide brikker leveres tilbake. Manglende brikker må purres hos leietaker. 

• Husk å avstemme bankterminalen etter løpet 

•  

Regnskap og oppgjør
Oppgjørsskjema for løpet fylles ut 

umiddelbart etter løpet. Skjema og 

skannede kvitteringer sendes 

Bedriftsidrettens kontor på epost: 

la@bedriftsidrett.no 

Kopi til O-utvalget 

o-utvalget@orientering.stbik.no  

Kontantbeholdningen med unntak av 500 kr i 

vekslepenger som skal ligge i skrinet settes inn på 

konto:  

4202 30 37380 i Sparebank 1 SNM.  

Dette gjøres enklest i kontantautomatene i en av 

Sparebankens filialer. Du kan bruke ditt eget 

bankkort for innlogging, selv om du ikke har konto 

i banken.   
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Innhold i tidtakerkofferten 
 

1. Samsung NP 400 PC (I første rom fra venstre)  

2. Fujitsu Lifebook PC (I andre rom fra venstre)  

3. 2 stk etui med MTR4, skriver, lader og kabler (I tredje og fjerde rom fra venstre)  

4. 1 stk. løs MTR4 (I ett av de små rommene til høyre) 

5. Skrin med inntil 20 løperbrikker for salg (I femte rom fra venstre) 

6. Skrin med 40 løperbrikker for utleie (I sjette rom fra venstre) 

7. Betalingsterminal med lader i etui. (I sjuende rom fra venstre) 

8. Netgear Minirouter (sammen med GPS og MTR i ett av de små rommene til høyre) 

9. Ett etui med tre ekstra batterier til MTR skrivere. (I ett av de små rommene til høyre) 

10. Garmin GPSmap 60CSx håndholt GPS. (Sammen med Minirouter og MTR i ett av de små 

rommene til høyre) 

11. Lader til Samsung PC (I stort rom til høyre) 

12. Lader til Fujitsu PC (I stort rom til høyre) 

13. Billader til Samsung PC. (I stort rom til høyre). Benyttes sammen med Mobil starthjelp dersom 

batteriet i PC blir utladet.  

14. Lader til Netgear Minirouter (I stort rom til høyre) 

15. Lader til Mobil starthjelp (I stort rom til høyre) 

16. 2 stk. mus til PC (I stort rom til høyre) 

17.  1 stk. 5m lang USB-kabel til MTR4 (Mål-MTR) Benyttes når MÅL-MTR er langt fra Master-

PC.  (I stort rom til høyre) 

18. 1 stk. brukerveiledning for Brikkesys. (I åttende rom fra venstre) 

19. 1 stk. laminert eksemplar av denne instruksen. (I åttende rom fra venstre) 

 

Alle ladere er merket.  

 

I tillegg skal Mobil starthjelp følge med tidtakerkofferten.  

 

 


