
Vejledning i brug af SPORTident elektronisk tidtagning og SportIdent brik 
 
Før løbet 

 SI-brikken eller "finger-brikken" sættes på din finger med den elastiske strop.  

 De fleste sætter den på enten pege- eller langefingeren på den hånd, der ikke anvendes til at 
holde orienteringskortet.  

 Sørg for, at den er så stram, at du ikke mister den. Den har en værdi af ca. 400 kr. 

 Når du skal tømme SI-brikken for data fra tidligere løb, skal du placere SI-brikken i hullet oven på 
SI-enheden markeret CLEAR, indtil du hører et bip.  

 Dette kan tage et par sekunder. CLEAR-enheden er ofte placeret tæt ved starten. 

 Bekræft, at din SI-brik fungerer korrekt ved at indsætte den i hullet på CHECK-enheden.  

 Hvis du ikke kan høre et bip, skal du kontakte en stævne-official for at få hjælp. 
Du behøver kun at høre ét bip på enhver kontrol-enhed.  

 Hold ikke SI-brikken i en kontrol-enhed, mens den bipper vildt. 
  

Under løbet 
 Til de almindelige klasser ved stævner er der foretaget lodtrækning om startrækkefølgen og 

dermed din starttid, og dit løb starter, når starturet har afgivet det sidste bip (det lange bip). 

 For nogle klasser og især til træningsløb kan der være fri starttid, og så sætter du din SI-brik i 
START-enheden, og dermed er tiden for dit løb startet. 

 Tjek at 2- eller 3-cifrede nummer på hver post (poststang/kontrolenhed/postenhed) svarer til 
nummeret på din kontrolbeskrivelse (postdefinitionerne).  

 Hvis der er mere end én kontrolenhed ved posten, skal du kun bruge den ene kontrolenhed (flere 
kontrolenheder anvendes ved post-placeringer, hvor der er stor trafik). 

 Du registrerer, at du har været ved posten, ved at placere din SI-brik i hullet på kontrolenheden. 

 Du burde få en bekræftelse fra kontrol-enheden i form af et bip og / eller blinkende lys på mindre 
end et sekund. Når du hører bippet, eller ser blinket, forsætter du til den næste post. 

 Hvis du ikke får denne bekræftelse fra kontrol-enheden, skal du prøve en gang mere.  

 Ved større stævner skal du bruge en klippetang, hvis post-enheden ikke kvitterer med blink/bip: 

 Hvis der stadig ikke sker noget, skal du bruge den manuelle klippetang og klippe i én af de specielt 
fremstillede felter på dit kort. 

 Hvis der ikke er nok felter på kortet, så klip i kanten af dit kort. Hvis du har brugt en manuel 
klippetang på en post-kontrol, så giv besked til en stævne-official, når du aflæser din SI-brik efter 
målgang. 

 Det er ikke noget problem, hvis du ved en fejltagelse har registreret en kontrol-enhed, der ikke var 
på din bane. Så længe du i sidste ende har registreret alle kontrol-enheder på din bane i den 
rigtige rækkefølge, vil de ekstra registreringer blive ignoreret af computeren. 

 Flere registreringer ved samme post-kontrol vil også blive ignoreret. Men vær opmærksom på, at 
den gamle SI-brik højst rummer 30 registreringer. Ved mere end 30 registreringer, får du ikke et 
blink eller et bip ved post-kontrollen.  

 Så overdriv ikke med fejlregistreringer. 

 
Målgang 

 Husk at registrere ved MÅL/FINISH-enheden på målstregen. Derved stopper uret for dit løb. 

 Derefter fortsætter du til aflæser-enheden (eller stræktidsprinteren).  

 Til større løb vil din SI-brik blive kontrolleret automatisk for at bekræfte, at du har besøgt alle post-
kontroller, og at det var i den rigtige rækkefølge.  

 Dine stræktider (den tid du brugte mellem post-kontrollerne) vil blive downloadet til computeren.   

 Du får at vide af en stævne-official, om du har gennemført eller ej. Hvis du ikke har været ved alle 
dine post-kontroller eller har taget dem i en forkert rækkefølge, vil du ikke blive godkendt. 

 Fortsæt til udprintningen af dine stræktider. 

 Hvis din SI-brik er en låne-/lejebrik, så husk at aflevere den igen, efter at du har aflæst SI-
brikken. 
 

 


