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OPRET DIN PROFIL  

1. Start med at oprette en profil på stævneplatformen. Det gør du via dette link: https://www.sportstiming.dk/backend

2. Vælg OPRET NY PROFIL. (Har du allerede en profil hos Sportstiming, så se nedenfor).

3. Først gang du logger ind, skal du gennemgå Sportstimings guide om behandling af persondata. Læs og klik dig igennem guiden (i alt 9 
sider). Illustreret med billederne nedenfor 3+4. 

4. Når dette billede kommer frem, skal du lade siden stå og gå tilbage og trykke på et af stævne oprettelses links her på siden.

Har du allerede en profil hos Sportstiming?

Hvis du allerede har en profil hos Sportstiming, behøver du ikke oprette en ny profil. Gå til næste side.
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https://www.sportstiming.dk/backend


STÆVNE OPRETTELSE

Når du har oprettet din profil kan du gå i gang med at oprette dit Skole OL stævne. 

1. Tryk på linket nedenfor i forhold til den sportsgren du ønsker at oprette et stævne for. 

2. Log ind med din e-mail og kodeord og udfyld felterne. (Se næste side)
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Stævne oprettelses links

• ATLETIK

• BOWLING

• BUESKYDNING

• COMBAT ARCHERY

• CRICKET

• DANS

• O-LØB

• RONING

• TRIATLON

Stævnet bliver først synligt når forbundskonsulenten har godkendt 
dit stævne. Herefter kan du logge ind med din e-mail og kodeord og 
følge dit stævne via dette link: 
www.sportstiming.dk/backend.

https://www.sportstiming.dk/backend/event/11018/sportstiming/skoleol/addevent
https://www.sportstiming.dk/backend/event/11015/sportstiming/skoleol/addevent
https://www.sportstiming.dk/backend/event/11016/sportstiming/skoleol/addevent
https://www.sportstiming.dk/backend/event/11776/sportstiming/skoleol/addevent
https://www.sportstiming.dk/backend/event/11022/sportstiming/skoleol/addevent
https://www.sportstiming.dk/backend/event/11023/sportstiming/skoleol/addevent
https://www.sportstiming.dk/backend/event/11025/sportstiming/skoleol/addevent
https://www.sportstiming.dk/backend/event/11021/sportstiming/skoleol/addevent
https://www.sportstiming.dk/backend/event/11017/sportstiming/skoleol/addevent
http://www.sportstiming.dk/backend


OPRET NYT STÆVNE
På siden, udfylder du felterne som beskrevet herunder.
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FELT UDFYLDES MED:

Navn Udfyldes med følgende titel:   ”Skole OL [Sportsgren] [By] 2023” 
Eksempel: Skole OL Bueskydning Herning 2023

Type Denne er udfyldt automatisk.

Offentlig Forbundskonsulenten godkender og offentliggør stævnet efterfølgende.

Arrangør Den klub, der afholder stævnet (fx Korsør Svømmeklub).

Adresse Stævneadressen (vejnavn + nr.).

Postnr. Stævneadressens postnummer.

By By, der passer til postnummeret.

Kommune Den kommune, stævnet afholdes i.

Lokation / Sted Selve stævnestedet eller mødestedet (fx Korsør Svømmehal).

Kontaktperson Kontaktperson fra klubben (denne person får automail, hver gang en klasse tilmelder sig stævnet).

Kontakt e-mail Kontaktpersonens e-mail. (Skal være oprettet som profil på Sportstiming, jf. side 1)

Kontakt telefon Kontaktpersonens telefonnummer.

Starttidspunkt Stævnets starttidspunkt - skrives med kolon (fx 10:30).

Sluttidspunkt Stævnets sluttidspunkt – skrives med kolon (fx 14:00).

Tilmelding åben fra Den dato stævnet skal åbne for tilmelding.

Tilmelding åben indtil Den dato stævnet skal lukke for tilmelding (stævnet lukker for tilmelding kl. 23.59 på den valgte dato). 
Senest 10 dage før.

Maksimum antal klasser tilmeldt Valgfri. Hvis klubben fx max kan håndtere 10 klasser i alt. Hvis ikke der er et max antal klasser, udfyldes 
feltet ikke.

Beskrivelse Valgfri. En infoboks til lærerne, som vises i forbindelse med tilmeldingen.

Reg nr. Den konto som honoraret for stævne afviklingen skal indbetales på efterfølgende. 

Konto nr. Den konto som honoraret for stævne afviklingen skal indbetales på efterfølgende. 



OPRET NYT STÆVNE (fortsat)
I den sidste del af oprettelsen, skal du registrere selve stævnedatoen for de enkelte klassetrin. Her kan du kun registrere en dato pr. 
klassetrin.

Udfyld felterne således for hvert aktuelt klassetrin og afslut med GEM (OBS: Det tager noget tid at gemme stævnet):
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Er aktiv (flueben) Der er automatisk sat flueben ved alle de mulige klassetrin i din sportsgren. Hvis det er relevant, så 
fjern fluebenet ved de klassetrin, som stævnet ikke afholdes for.

Dato Skriv stævnedatoen for det pågældende klassetrin, fx 25-04-2020.

Maksimum antal klasser tilmeldt Valgfri. Hvis ikke der er et max for dette klassetrin udfyldes feltet ikke. Obs på at dette kun gælder 
et max for klassetrinnet og ikke det samlede deltagermax, som måske er udfyldt ovenfor

Discipliner For alle andre end Atletik ændres denne ikke. Er udfyldt på forhånd. 

NB! ATLETIK skal tilføje de discipliner de ønsker for deres pågældende stævne.
Husk at den stafet I ønsker der skal være den afgørende i tilfælde af point lighed, skal sættes som 
den sidste disciplin. 



NÅR STÆVNET ER OPRETTET

• Når du har registret dit stævne, vil forbundskonsulenten løbe stævnet igennem og godkende det. 

• Så snart stævnet er godkendt bliver stævnet tilføjet til Skole OL's stævnekalender: https://skoleol.dk/lokalstaevner/

• Når stævnet er tilføjet til kalenderen, bliver der også automatisk sendt en mail til alle registrerede lærer i Skole OL fra jeres område. 

• Du vil også modtage en Velkomstmail, så snart stævnet er godkendt. Heri vil der også være yderligere praktisk information og en større 

guide til brugen af Skole OL stævneplatformen. 
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https://skoleol.dk/lokalstaevner/


DIN FORSIDE

1. Hver gang du logger ind, kommer du først til siden MIT OVERBLIK

2. Hvis du afholder flere Skole OL stævner, vil de alle fremgå her. 

3. Her kan du hurtigt få et overblik over dit stævne. Fx kan du se om tilmeldingen er åben, om stævnet er gjort offentligt (dvs. er
synligt på skoleol.dk) og se hvor mange elever, der er tilmeldt.

4. Klik på stævnet for at komme til stævnets side.
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DIN STÆVNESIDE

Når du trykker på dit stævne, kommer du til denne side, kaldet EVENT OVERBLIK. Her får du følgende oplysninger om dit stævne:

1. Tilmeldte klasser i alt - Antal tilmeldte klasser til dit stævne.

2. Tilmeldte skoler i alt - Antal tilmeldte skoler til dit stævne.

3. Årgange - Antal tilmeldte klasser og elever pr. klassetrin.

4. Tilmeldinger der afventer godkendelse - Klasser, der har tilmeldt sig og som mangler at blive godkendt eller afvist.

5. Stævneinformation - Se den information om dit stævne, som lærerne også kan se på skoleol.dk. Det er fx adresse, tidspunkt og 
kontaktoplysninger på dig.

6. Dokumenter – Her kan du downloade diverse dokumenter, fx invitationer, eventmanual, logoer, guides m.fl.
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Hver gang en klasse har tilmeldt sig dit stævne, vil du modtage en mail. Herfra kan du trykke dig direkte videre til Skole OL systemet, hvor du 
kan godkende eller afvise tilmeldingen. Du kan også logge ind og finde tilmeldingerne på din stævneside.

1. Tryk på knappen på DIN STÆVNESIDE (Event Overblik).

2. Så kommer du til denne side (se nedenfor):

3. For at godkende eller afvise ventende tilmeldinger – tryk på den gule knap AFVENTER

4. Vælg herefter om du vil godkende eller afvise tilmeldingen (Brug IKKE afmeldt her).

5. Læreren får automatisk en mail med info, når du har godkendt (eller afvist) deres tilmelding (se selve automailen på næste side).

TILMELDINGER – GODKEND / AFVIS

Hvornår bruger du AFMELDT?

Hvis en godkendt klasse senere melder afbud til dit stævne eller er blevet godkendt ved en fejl, kan du afmelde klassen fra dit stævne.
Det gør du ved at trykke på den grønne knap GODKENDT til højre for klassen og vælge AFMELDT.
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AUTOMAILS SENDT TIL LÆRERNE
1.    Når du har GODKENDT en klasses tilmelding får læreren automatisk tilsendt denne mail:

Hej Hanne

Vi har fornøjelsen af at bekræfte klassens tilmelding til Skole OL.

Stævne: Skole OL Roning Odense 2022
Dato: 3. maj 2022
Skole: Søndervangskolen
Klasse: 7.A

Du vil modtage nærmere information på mail senest en uge før.

Tal med dine elever om fairplay før stævnet
Fairplay af en Skole OL’s allervigtigste værdier. Fairplay handler kort sagt om respekt for reglerne og respekt for hinanden. Brug vores undervisningsmateriale, der stiller skarpt på fairplay i 
idrætten. Materialet består af en række cases og aktiviteter, som du kan lave med din elever forud for Skole OL stævnet. Gå til Fairplay materialet HER

Skal din klasse have ens t-shirts til Skole OL?
I samarbejde med NewWave og JK Tryk tilbyder Skole OL som noget helt nyt, at I kan købe officielle Skole OL t-shirts med jeres skole navn, klasse og elevnavn påtrykt. Læs mere om tilbuddet 
her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte arrangøren: Odense Roklub, Ole Olesen, ole@olesen.dk.

Du kan også kontakte Skole OL sekretariatet på mail: info@skoleol.dk eller telefon: 24 60 88 02.
Held og lykke til Skole OL. Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen
Skole OL
info@skoleol.dk

2.    Når du har AFVIST en klasses tilmelding får læreren automatisk tilsendt denne mail:

Hej Hanne

Arrangøren af Skole OL stævnet i Skole OL Roning Odense 2022 har desværre afvist jeres tilmelding til stævnet.

Dette kan skyldes, at stævnet eller pågældende tidsrum har nået sin deltagergrænse, eller at jeres skole ligger uden for den kommune, hvor stævnet afholdes. Du er velkommen til at 
kontakte stævnearrangøren, hvis du har spørgsmål til afvisningen: Odense Roklub, Ole Olesen, ole@olesen.dk.

Har du øvrige spørgsmål, så kontakt os endelig på mail info@skoleol.dk eller telefon: 24 60 88 02.

Med venlig hilsen
Skole OL
info@skoleol.dk

mailto:info@skoleol.dk
mailto:info@skoleol.dk


1. Tryk på knappen                                       på DIN STÆVNESIDE (Event overblik).

2. Så kommer du til denne side (se nedenfor): 

3. Find klassen og tryk på den blå knap SE/RET TILMELDTE til højre for klassen.

FIND KONTAKTOPLYSNINGER PÅ EN TILMELDT 
KLASSE

Så kommer du til denne side: Her finder du bl.a. kontaktoplysninger på den eller de lærere, som er ansvarlige for klassens tilmelding. 

11



DOWNLOAD DELTAGERLISTE
Du kan downloade en samlet deltagerliste (excel-fil) med alle tilmeldte klasser. Deltagerlisten indeholder følgende oplysninger for hver klasse: 
Skole, postnr., klassetrin, antal elever, antal piger, antal drenge, lærer, lærer e-mail, lærer telefon.

1. Tryk på DELTAGERE i menuen helt ude til venstre.

2. Vælg derefter UDTRÆK OG RAPPORTER.

Så kommer du til denne side: Vælg den øverste liste ”Deltagerliste pr. stævne” og tryk på den grønne knap HENT yderst til højre. Listen downloades nu 
automatisk til din computer. 
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Når jeres Skole OL stævne er slut eller under vejs, skal du indtaste resultaterne fra stævnet i systemet. 

1. Tryk på knappen                                               på DIN STÆVNESIDE (Event overblik).

2. Så kommer du til denne side (se nedenfor), hvor du kan indtaste resultater.

3. Indtast klassernes samlede resultater ud for hver klasse og tryk på GEM nederst på siden. Du kan sagtens indtaste alle resultater 
inden du trykker GEM.

4. I højre side under ”Upload kø” og ”Historik” kan du følge med i de resultater du gemmer og holde øje med om de ser rigtige ud.

INDTAST RESULTATER

Indtast det samlede resultat for klassen her
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SE RESULTATER

De er en god ide at tjekke resultaterne, inden du godkender dem (se hvordan du godkender resultaterne nederst på side 12). Du kan se alle 
resultaterne ved at:

1. Tryk på RESULTATER i menuen yderst til venstre på DIN STÆVNESIDE (Event overblik).

2. Vælg derefter GÅ TIL RESULTATLISTE.

Så kommer du til denne side: Her kan du tjekke, at resultaterne ser rigtige ud for alle klassetrin. 
Vælg mellem de forskellige klassetrin øverst.
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RET RESULTATER

Hvis du opdager fejl i nogle af de indtastede resultater, kan du nemt rette dem. Det gør du sådan her:

Tryk på knappen                                               på DIN STÆVNESIDE (Event overblik).

1. Her vælger du RET RESULTATER øverst.

2. SØG på den skole, hvis klasses resultat skal rettes og tryk på VÆLG KLASSE ud for den klasse, hvis resultat skal rettes.

3. Tryk nu på RET RESULTAT ud for det resultat, som skal rettes. Ret resultatet og afslut med GEM.
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Indtast det rigtige resultat her. Hvis du vil slette resultat, skal du bare efterlade feltet tomt.


