
Brug af Archive-funktion i SportIdent 
(baseret på version 10.3 af SI-programmerne) 
 

Formål: 
Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden 

tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt oprette løbere, som på forhånd er 
oprettet i arkivet. 

Eksempelvis kan det med fordel anvendes ved Roskilde 3-dages eller VTR-

løbene, hvor det er en lukket kreds af løbere, der inviteres og hvor det ofte er 
de samme 100-150 løbere, der kommer. 

I denne vejledning bruges VTR-løbene som eksempel. 
 

Oprettelse og vedligeholdelse af arkiv: 
… sker med SI-programmet Archive Manager, der er gratis og kan, ligesom 

de øvrige SI-programmer, downloades fra www.sportident.dk. 
(OBS hvis du har adgang til et færdigt arkiv, behøver du ikke Archive 

Manager). 
 

 
 
Oprettelse og vedligeholdelse kommer til sidst i denne vejledning, da det kun 

er de færreste, der får brug for det.  
 

 

 
Brug af et færdigt arkiv i.f.m. løb: 

Du skal arrangere et træningsløb eller åbne baner og ønsker at anvende et 
arkiv, der dækker mange af de forventede deltagere – fx klubbens egne 

løbere. 
Den nemmeste måde at distribuere et arkiv er som en zippet fil (dvs flere filer 

komprimeret til én fil).  
Når du har modtaget zip-filen, gør du følgende: 

1. kopier den ind på den computer, hvor løbet ligger – eller brug memory-
stick 

2. fra programmet Stifinder højreklikkes (XP/Vista) på zip-filen 
3. vælg ”Udpak alle” og peg på 

C:\Programmer\SportSoftware\OE2003\Archive og klik OK for at 
overskrive de eksisterende filer   

 

http://www.sportident.dk/


OBS Hvis din PC kører Windows 7, 8 eller 10 kan du risikere, at løbsfiler, 

arkiv-filer m.m. ikke lægges i C:\Programmer\SportSoftware\OE2003, men et 

andet sted p.g.a. sikkerhed. I så fald er det her du skal kopiere arkiv-filerne 
ind. 

Tjek det ved at se om ”OE2003” findes flere steder på din PC. Start en 
”Kommando-prompt” og udfør kommandoerne vist nedenfor: 

 
I dette tilfælde lægger OE2003 sine løbsfiler i  
C:\Users\Mogens\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\SportSoftware\OE2003 
For en sikkerheds skyld kan du lægge arkiv-filerne ind begge steder. 

 
Nu er Arkivet tilgængeligt for alle løb, der oprettes med OE2003-programmet – 

hvis det kopieres ind under OS2003 kan det bruges til stafet-løb o.s.v. 
 

For at sikre korrekt anvendelse af arkivet, er det vigtigt at du importerer både 
klasser og klubber fra arkivet til løbet. Opretter du selv klasser eller klubber vil 

løbere der hentes fra arkivet, kunne få fejlagtige klasser og/eller klubber ! 
(der er en teknisk forklaring: i OE2003 har både klasser og klubber en intern kode, som 

anvendes isf selve navnet og det samme gælder i arkivet – disse koder skal matche – og det 

sikrer du ved at importere dem fra arkivet). 

 

Der må altså ikke være oprettet klubber og klasser i løbet inden du importerer. 
Sådan overfører du klasser og klubber fra arkivet : 

I OE2003 vælges: Løb  Arkivet  Importer 



 
 

Advarslen kan ignoreres her – tryk Kopier  

 
Gentag og importer Klubber. 

 
 

Inden selve løbet skal du koble klasser og baner som sædvanligt. Det gøres i 
OE2003 under: Baner  Klasser 

 
 

 
 

På løbsdagen: 

Tilmeldinger indtastes i : Tilmeldinger  Åbne baner 
  

Du skal tilkoble en aflæserenhed, sikre at der ”grønt lys” og vælg at vise 
arkivet. Du bør så have disse 2 vinduer åbne: 



 

 
 

Når du skal oprette nye løbere, kan det gøres på  følgende måder: 

1. ved at løberen sætter sin SI-brik i aflæse-enheden 
2. du indtaster SI-brik nummer i feltet ”Brik” og trykker ”|” (tabulator) 

3. finder løberen i Arkiv-vinduet og indsætter derfra 
4. ved ukendt/ny løber indtastes alle oplysninger i vinduet ”Åbne baner” 

 



Uanset hvilken metode der anvendes, skal det sikres at felterne: Brik, 

Efternavn, Fornavn, Klub, Klasse er udfyldt, og der trykkes ”Enter”, således at 

det indtastede rykkes op i log-vinduet midt i ”Åbne baner”. Først derefter er 
der klar til næste løber.  
 
 

Bemærk at aflæse-enheden kun kan anvendes ét sted i OE2003, så når de 

første løbere kommer i mål, skal aflæse-enheden tilknyttes ”Læs brikker” og 
kan ikke længere anvendes til at tilmelde flere løbere – men så er der jo stadig 

de 3 andre metoder. Hvis du har 2 aflæseenheder, kan du evt. koble en til 
”Åbne Baner” og en til ”Læs brikker” (brug forskellige COM-porte). 
 

 
 

Eksempel: 
Fra www.oksorø.dk/arkiv har jeg downloadet  VTR-løbene 2009 er der oprettet 

et arkiv (VTR_dec2014.zip), der indeholder løbere, der tidligere har deltaget i 
VTR-løb: 
 

 
(eksemplet er fra en PC med Windows 10) 
 

Der vælges ”Extract/Udpak” og der udpakkes til: 

 
C:\Users\Mogens\AppData\Local\VirtualStore\Program Files 

(x86)\SportSoftware\OE2003\Archive 

 
Der kommer popup vinduer, hvor du skal bekræfte at du overkriver 

eksisterende filer – det siger du ja til !  
 

…. Og arkivet er tilgængeligt for OE2003.  
 
 

Gå ind i OE2003 på det aktuelle VTR-løb (som skal være oprettet med baner) 
og importer klasser og klubber, som beskrevet ovenfor. 

http://www.oksorø.dk/arkiv


 

Lav sammenkoblingen af baner og klasser: 

 
 
På løbsdagen vælges metode 1 til indlægning af løbere, så fra OE2003 åbnes 

vinduet ”Åbne baner” under ”Tilmeldinger”. 
Som vist ovenfor sættes diverse ”hakker” – vis arkivet, kopier klassen o.s.v. 

Vær sikker på, at aflæse-enheden virker.  
 

Den første deltager kommer og sætter SI-brikken i aflæse-enheden. I dette 
tilfælde er det en kendt løber og alle informationer bliver hentet fra arkivet. 



 
 

Og såfremt løberen skal løbe i sin sædvanlige klasse, er det nu blot at trykke 

”Enter” og løberen er tilmeldt på sådan cirka 5 sekunder ! 
 

 



Bemærk at data nu rykkede op i log-vinduet og du er klar til tilmelde den 

næste løber. 

Et par andre scenarier: 
Løberen er kendt i arkivet, men ønsker at løbe en anden klasse 

- du vælger klassen fra ”drop-down”- listen og trykker ”Enter” 
 

Løberen er kendt i arkivet, men med et andet briknr 
- du skifter til Arkiv-vinduet, markerer løberen og vælger ”Indsæt løber”, 

der hoppes automatisk til ”Åbne baner”, du retter briknummeret og 
trykker ”Enter” 

Prøv at eksperimentere med søgning i arkivet – på navn og briknr m.m. 
Husk: du kan ikke rette i arkivet undervejs ! 

 
Løberen er ukendt og skal låne en lejebrik 

- du indsætte lejebrikken i aflæse-enheden og indtaster de øvrige 
oplysningen og trykker ”Enter” 

Husk: at sætte ”hak” i ”Lejet” 

 
Der er andre scenarier, men det bedste er at eksperimentere med 

mulighederne inden løbsdagen ! 
 

 



Vedligeholdelse af arkivet. 

 

Et arkiv kan vedligeholdes manuelt, d.v.s. løbere, klubber og klasser kan 
redigeres via AM2003 programmet, men den mest normale måde er at 

importere data fra et afholdt løb. 
I efterfølgende eksempel er der afholdt et VTR-løb i Boserup 30.11.2008, hvor 

det eksisterende arkiv VTR_2008 blev anvendt. Der var dels nogle rettelser til 
klasser og briknumre, og der var nogle helt nye løbere, som ikke tidligere var i 

arkivet. 
 

Fra OE2003 eksporteres løberne – vælg: Løb     Arkivet    Eksport 
 

 
 

Gem filen og foretag evt. manuelle rettelser, hvis du fx kun ønsker at anvende 
en del af løberne, eller at fjerne lejebrikkernes numre (blankes ud). 

Og endnu vigtigere er det at tjekke at klubberne har de samme numre som i 
Arkivet – da det er klub-nummeret og ikke klub-navnet, der er afgørende for 

hvilken klub, der knyttes til løberen. 
 

 
 

Derefter indlæses filen i arkivet – husk at tage en backup af arkivet, inden det 

opdateres ! 
AM2003:  Importer       Løbere 



  

Der vælges at identificere løbere med Navn, da vi også ønsker at indlægge 

løbere uden egen brik ! 
Husk ikke at opdatere klasser og klubber – dette gøres separat – se senere. 

Som nævnt ovenfor opdateres løberens klub-tilhørsforhold, hvis der ikke er 
overensstemmelse mellem klub-numre og –navne imellem Arkiv og import-fil. 

 

 
 

Tryk på ”disketten” i øverste venstre hjørne 

 
Der kommer en log over evt. fejl ved indlæsningen: 



 
 

Her er der fx tale om dubletter – gem rapporten og ret op manuelt 
efterfølgende. Fx er Ruth Børsting nu i arkivet med 2 forskellige briknumre – 

421769 som hun benyttede 30.11 og 341003, som hun åbenbart tidligere har 
benyttet. Men hvis der ikke er andre i arkivet, der har benyttet samme 

briknumre er det sådan set OK. 
 

Hvis der er kommet nye klubber, kan der også køres en tilsvarende opdatering 

her – do for klasser. 
 


