
                      Lathund för Eventor 

 
 
Eventor når du antingen via Lerums SOKs hemsida eller https://eventor.orientering.se/ 

För att kunna logga in på Eventor behöver du ha inloggningsuppgifter. Dessa får du via Lerums SOKs 

kansli. 

När du loggat in med dina uppgifter kommer du till denna förstasida. 

 

Denna lathund kommer att gå igenom följande avsnitt; 

❖ Tävlingskalender 

❖ Mina sidor 

❖ Klubben 

 

Tävlingskalender 

 

1. I tävlingskalendern kan du sortera på Nationella och distriktstävlingar eller alla tävlingar för 

att även se när- och klubbtävlingar. 

2. Man kan också sortera på vilket distrikt man önskar se tävlingarna, vilka grenar (OL, Skid-OL, 

MTB-OL eller Precisions-OL).  

3. Man kan också välja för vilken månad man önskar se tävlingarna. 

 

https://eventor.orientering.se/
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Anmälan till tävling 

När du sökt upp den tävling du önskar anmäla dig till, välj den genom att klicka på 

tävlingsnamnet, t.ex. Aleträfen. 

 

  

Här får du upp information om 

tävlingen, t.ex.  

När anmälningsstoppet är. 

Datum för tävlingen 

Tävlingsdistans 

Tävlingsklasser 

Gren 

Stämplingssystem (Sportident 

är absolut vanligast i Sverige) 
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Här finns också tävlingsinbjudan 

och strax innan tävlingen så 

publiceras ett tävlings PM här. 

Du kan också se vilka som är 

anmälda till tävlingen totalt och 

vilka som är anmälda från 

Lerums SOK. 

Här publiceras också startlistan 

ett par dagar innan tävlingen så 

att man kan se vilken tid man 

ska starta om man inte har fri 

starttid. 

Många tävlingar har också 

liveresultat som man kan gå in 

på för att följa de tävlandes 

resultat under tävlingens gång. 

 

 
Efter avslutad tävling publicerar 

arrangören oftast en 

resultatlista med sträcktider 

och möjlighet att ladda upp sin 

rutt via Livelox (om man har 

GPS-klocka) 

Arrangören brukar också 

publicera en deltagarenkät som 

man kan välja att delta i om 

man vill. 

 

 

För att anmäla sig till tävlingen, 

tryck på anmäl. 
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Här väljer du vilken klass du önskar springa samt ditt Sportident-bricknummer och sedan spara. Om 

du inte har någon Sportidentpinne så lämnar du det fältet tom. Du kommer då att tilldelas en 

hyrpinne av arrangören mot en tilläggskostnad. 

Du kan också välja att anmäla andra medlemmar genom att klicka på länken. 

Välj person du vill anmäla, välj klass och Sportident och sedan spara. 

 

I tävlingskalendern markeras de tävlingar du anmält dig till med grönt. 
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Du kan också välja att anmäla dig till flera tävlingar samtidigt genom att markera i kryssrutorna de 

tävlingar du önskar anmäla dig till och sedan trycka på Anmäl till förbockade tävlingar. 

 

 

I tävlingskalendern kan du också se kompletterande information förutom datum, tävling, arrangör 

och distrikt. 

 

G: Gren (L eller blank= orienteringslöpning, S=Skidorientering, M=Mountainbikeorientering och P=Precissionsorientering) 

Typ: Tävlingstyp (mäst = mästerskap, nat = nationell, dist = distrikts, när = närtävling och klubb = klubbtävling) 

F: Tävlingsform (blank = individuell, s = stafett, l = lag och p = patrull) 

D: Tävlingsdistans (U = ultralång, L = lång, M = medel och S = sprint) 

T: Tävlingstidpunkt (blank = dag, N = natt och K = kombinerad dag/natt) 

Avst: Avstånd fågelvägen från din adress till tävlingsarenan 

AS: Nästa anmälningsstopp 

: Livelox 

: Resultatlista 
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Mina sidor 

Under mina sidor är det framförallt två länkar som du har nytta av, Personliga inställningar och Mina 

tävlingar.  

 

Under länken personliga inställningar och fliken Personuppgifter ser du information om dig själv. Du 

kan också här ändra t.ex., adress, e-post eller telefonnummer. 
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Under länken personliga inställningar och fliken Tävling kan du välja vilken förvald tävlingsklass du vill 

springa och vilket Sportiden-bricknummer du har. Dessa val kommer då upp som förvalda när du 

anmäler dig till en tävling. Om du skulle vilja ändra klass för en specifik tävling gör du det i anmälan 

för respektive tävling. 

 

 

Under länken Mina tävlingar finner du en lista över årets alla tävlingar som du deltagit i. 
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Klubben 

Under länken Om klubben hittar du information om Lerums SOK.  
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Under länken Klubbaktiviteter hittar du aktiviteter som man behöver intresseanmäla sig till t.ex. 

tävlingsresor, GOF-träningar (för ungdomar 13-16 år) mm.

 


