
Brug af MeOS til VTR-løb 
(baseret på version 3.3 af MeOS – med support for dansk sprog) 
 

2016:  klubber har nu samme ID som i O-service 
 Der er tilføjet tip om bedre stræktids-layout 

 
MeOS er af Østkredsen udvalgt som alternativ til SportIdent-programmerne 

(OE2003 / OE2010) – se Østkredsens hjemmeside. 

MeOS er gratis og kan hentes på www.melin.nu 
 

Her kan også hentes vejledning m.m. En generel dansk vejledning er ved at 
blive lavet – følg med på det danske brugerforum for MeOS:  

http://meos-da.grundtvigsvej.dk/ 
 

Jeg har konverteret VTR-arkivet til MeOS-format, men desværre er det ikke 
muligt at knytte en klasse til brugerne – kun løbernavn, briknummer og klub. 

 
Her føler en vejledning i hvorledes du anvender dette arkiv – lige som ved 

OE2003 gør det afviklingen lettere og giver hurtigere indskrivning. 
Vejledningen omfatter kun en opsætning med 1 PC – en netværksløsning med 

2 eller flere PC’er kommer senere. 
 

Inden løbet. 

Du opretter løbet i MeOS på normal vis – se dokumentation på www.melin.nu 
eller brug hjælpe-funktionen (husk at vælge dansk sprog) 

 
Husk at åbne Løbindstillinger og indtaste basis-ting som løbspriser, brikleje, 
aldersgrænser osv.  

 
Du kan overføre baner fra Condes som I OE2003 og efterfølgende oprette 

klasser – se eksempel nedenfor (uden baner) 

http://www.melin.nu/
http://meos-da.grundtvigsvej.dk/
http://www.melin.nu/


 
 

OBS Det er vigtigt at der for alle klasser er flueben i ”Tillad tilmelding på 
stævnepladsen ! 

 
Når baner og klasser er oprettet er vi sådan set klar, men vi skal lige have 

opdateret arkivet (her hedder det Løberdatabasen). 
 

Fra forsiden åbner du Løberdatabasen 

 
 

Her trykker du på knappen Importer 



 
 

 
Her indsætter du de 2 filer  

 
 

 vtr_klubber_export_2016.xml 
 vtr_loebere_export_2016.xml 

 
Disse 2 filer henter du fra www.oksorø.dk/arkiv  (MeOS Hent arkiv) 

 
Hvis du sætter flueben i Nulstil databaser vil alle data i eksisterende 

løberdatabase (fx fra tidligere løb du lavede) blive slettet – ellers vil de bare 
blive opdateret (arkivet overskriver ved sammenfald). Hvis du lige har 

installeret MeOS anbefales det at nulstille, da MeOS standard indeholder alle 
svenske o-klubber ! 

 
Når du herefter klikker på Personer – skal det ligne dette her: 

http://www.oksorø.dk/arkiv


 
 

 

 
På løbsdagen. 

Du åbner løbet i MeOS og klikker på fanebladet SportIdent. Her aktiverer du 
din aflæse-enhed (klik Aktiver). Herefter skal der komme et OK svar i bunden 

af billedet: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Nu skal du vælge, hvad du vil bruge aflæse-enheden til: 

 Aflæsning 
 Tildel lejebrikker 

 Hurtigtilmelding 
 

Vælg Hurtigtilmelding og du får billedet: 
 

 
OBS Husk fluebenet i ”Brug løberdatabase”. 
Bemærk tekst-boksen midt i billedet ! 

 
Nu fungerer det stort set som i OE2003. Du kan enten indtaste briknr eller 

stikke brikken i aflæse-enheden. Hvis  briknr er i Løberdatabasen vil Navn og 
Klub blive udfyldt automatisk – ellers skal de indtastes (klub kan dog vælges 

ud fra drop-down liste). 
Du skal vælge Klasse fra drop-down listen og evt. sætte flueben i Lejebrik. 

Tryk Enter og løberen er tilmeldt ! 
Bemærk at tilmeldte løbere står listet på siden –ved at klikke på en allerede 

oprettet løber kan der laves rettelser til fx klasse ! 

 
  
Så længe der arbejdes med en stand-alone PC, kan der kun bruges 1 aflæse-

enhed, som så enten skal bruges til tilmelding eller aflæsning. Du kan dog 



hurtigt skifte mellem de 2 funktioner, således at du stadig kan tilmelde efter at 

løberne er begyndt at komme i mål. Men du mister listen over tidligere 

oprettede, når du skifter funktion. Du kan altid lave rettelser for løberen under 
fanebladet Deltagere. 

 
Avancerede muligheder 

Du kan også vælge helt at skippe tilmelding/indskrivning og så lade løberne 
starte uden at være tilmeldt. 

Når løberen er kommet i mål og aflæser sin brik, vil MeOS hente løberens navn 
og klub fra løberdatabasen (hvis de er oprettede) og gætte hvilken bane/klasse 

der er løbet (ud fra stemplingerne). Dette er en oplagt mulighed, hvis der er kø 
ved indskrivning eller PC-problemer. Ulempen er selvfølgelig at man ikke kan 

slå op, hvilke løbere der er i skoven ! 
 

Vedligeholdelse af løberdatabasen. 
Alle brikker der aflæses vil opdatere løberdatabasen og lægge evt. nye 

brikker/løbere ind. Løberdatabasen vil blive anvendt af alle efterfølgende løb 

på denne MeOS-installation. 
 

Forbedret layout af stræktider. 
Når du henter MeOS arkiv medfølger der også en ny stræktidsrapport, der kan 

bruges isf standard. Den nye indeholder postnummeret. 
For at anvende den, skal du gå ind på fanebladet Lister 



 
Og vælge Rediger liste og dernæst  Åbn fil og vælg den der hedder 

splittime.xml, som du hentede fra arkivet. 

Hvis du har lyst kan du nu ændre i layout ! Men hvis du vil bruge den som vist 
vælger du Gem i aktuelt løb 



 
 

Tryk Luk. 

Nu fremgår den nye stræktidsliste af valgmulighederne under Lister: 

  


