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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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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):

4

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/

