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INBJUDAN TILL SVENSKA
SKIDFÖRBUNDETS ARRANGÖRSOCH, TIDTAGNINGSUTBILDNING I
KIRUNA 16 – 17 NOVEMBER 2019

Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion, 791 19 Falun
Telefon: +46 (0)10-708 69 00
Webb: www.skidor.com

INBJUDAN
ARRANGÖRSUTBILDNING FÖR
NATIONELLA TÄVLINGAR
Utveckla din tävlingsorganisation med hjälp av verktyg, som underlättar dina
förberedelser och genomförande av nationella tävlingar.

Målgrupp
Tävlingsledning – tävlingsledare, tävlingssekreterare, tävlingsansvarig. Du som
arrangerar nationella och lokala tävlingar får här verktyg för att genomföra en
tävling.
Målet är att stärka och underlätta för dig som tävlingsarrangör.

Innehåll
Värdegrund, organisation för tävlingen, grundläggande regler inom
längdåkning, SSF TA, SSF Timing (introduktion) sanktionering och juryarbetet.

Plats och tid
Ripan, Kiruna 16 – 17 november 2019
Kursen pågår lunch till lunch.

Kursledare
Annika Dahlman, SSF TD- och regelgrupp.

Anmälan
Senast 24 oktober via följande länk:
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1296115

Kostnad
1900 kr/person, kursavgiften är subventionerad av Älvsby Folkhögskola.
Anmälan är bindande efter 24 oktober. Deltagarna blir fakturerade i efterhand.
Ansökan om idrottslyftsmedel för deltagaravgiften kan sökas via SSF centralt,
läs mer här:
https://www.skidor.com/globalassets/langdakning/dokument/utbildning/instru
ktioner/info-bidrag-utbildning-2019.pdf

Sida 2 (6)

Bokning av boende
I kursavgiften ingår mat, fika, lokal och föreläsaravgifter. Det finns ett antal rum
till specialpris reserverade på Ripan för deltagarna.
Deltagarna bokar och betalar själva sitt boende innan avfärd.
För att ta del av boende erbjudandet måste bokning göras via bokning@ripan.se
eller per telefon 0980-630 00. Ange bokningskod 318666.

Kursmaterial
I samband med kallelsen skickas det ut digitalt material inför kursen.

Frågor
Ludvig Remb, Svenska Skidförbundet
ludvig.remb@skidor.com, 070-372 21 32

Kallelse kommer ca. en vecka innan kursstart.

Välkomna med era anmälningar!
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INBJUDAN GRUNDUTBILDNING I SSF
TIMING FÖR LÄNGDSKIDTÄVLINGAR
Grundutbildningen riktar sig till föreningsfunktionärer som har eller kommer
att ha tidtagnings- och tävlingsadministrativa uppgifter i föreningar med
längdskidverksamhet.

Innehåll:
Inställningar i programmet
• Skapa en tävling
• Importera personfil från SSF TA
• Importera anmälda deltagare
• Ställa in grunddata för tävlingen
• Hantera efteranmälningar
• Hantera strykningar
• Lotta startordning
• Skriva ut startlistor
Genomföra en tävling
• Starta tidtagning, displaystyrning och speakerfönster
• Ta tid
• Hantera uppkomna situationer (kräver fortsatt träning och erfarenhet)
• Hantera diskvalifikationer
• Skriva ut resultatlistor
Åtgärder efter tävling
• Exportera resultatfiler
• Exportera till SSF TA
• Säkerhetskopiering

Plats och tid:
Ripan, Kiruna 16 – 17 november 2019
Kursen pågår lunch till lunch.

Kursledare:
Krister Berglund, SSF tidtagningsgrupp.

Anmälan:
Senast 24 oktober via följande länk:
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1296112
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Kostnad
1900 kr/person, kursavgiften är subventionerad av Älvsby Folkhögskola.
Anmälan är bindande efter 24 oktober. Deltagarna blir fakturerade i efterhand.
Ansökan om idrottslyftsmedel för deltagaravgiften kan sökas via SSF centralt,
läs mer här:
https://www.skidor.com/globalassets/langdakning/dokument/utbildning/instru
ktioner/info-bidrag-utbildning-2019.pdf

Bokning av boende
I kursavgiften ingår mat, fika, lokal och föreläsaravgifter. Det finns ett antal rum
till specialpris reserverade på Ripan för deltagarna.
Deltagarna bokar och betalar själva sitt boende innan avfärd.
För att ta del av boende erbjudandet måste bokning göras via bokning@ripan.se
eller per telefon 0980-630 00. Ange bokningskod 318666.

Kursmaterial
I samband med kallelsen skickas det ut digitalt material inför kursen.

Frågor
Ludvig Remb, Svenska Skidförbundet
ludvig.remb@skidor.com, 070-372 21 32

Mål
Du skall efter genomförd kurs kunna ansvara för tidtagning vid en tävling med
SSF Timing. Ha kunskap om förberedelser, genomförande och efterarbete vid
en tävling. Ha kunskap om olika tidtagningsklockor, deras funktion och
tidtagning med emiTag-transponder.

Förberedelser
För att få genomföra utbildningen krävs att du innan utbildningen registrerar
er klubb för användning och nedladdning av programmet via fliken ”SSF
Timing” inifrån tävlingsadministrationen SSF TA.
De klubbar som registrerar sig kommer att faktureras 500 kr/klubb i
licens/supportkostnad per år av Svenska Skidförbundet.
Efter registrering kommer du åt nedladdningslänkar till SSF Timing,
SQLEXPRESS 2008R2 SP1, manualer och support. OBS! vid installation av
program FÖLJ MANUALEN!
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Förbered dig genom att ha ett installerat program som fungerar i din dator. Vi
kommer inte att använda kurstid till installation. Skriv ut och ta med 1 ex av
SSF Timing användarmanual längd.

Kallelse kommer ca. en vecka innan kursstart.

Välkomna med era anmälningar!
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