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KLUBBER 

Administrere konkurranser    
 Steg 3: Arrangere en konkurranse 

 
      

Her kan du lese en enkel guide til hvordan du arrangerer en konkurranse i MITA 



2 

 

1. Arrangering av konkurranse  
Når din konkurranse har fått to grønne prikker så kan du komme inn i “Arrangere”modus. 
Detter dinner du gjennom å lete fram din konkurranse under «administrere konkurranse» og 
klikker på lenken «Arrangere» i kolonnen «Arrangere.  
 

 
 

1.1 Innen konkurransen starter  
Gå gjennom punktene under innen konkurransen starter for å sjekke om alt er i orden med din 
konkurranse.  
 
1.1.1. Se påmeldte utøvere  
Når du har klikket på “Arrangere”-linken så kommer du tilbake til fanen «Påmeldte». Her kan du 
se alle påmeldte førere sortert etter konkurranseklasser. Du kan blant annet se om de har 
betalt, når de betalte, når de meldte seg på, utøverens klubb og nasjonalitet. I fanen «Lisens» 
vises enten et grønt tegn eller et gult varselssymbol. Det grønne tegnet betyr at føreren har en 
gyldig lisens for konkurransen, mens det gule varselssymbolet betyr at utøveren ikke har noen 
gyldig lisens. Du kan også klikke på linken «Vis» for å se hvilken lisens utøveren har.  
 

For å se informasjon om utøveren så klikker du på «Mannen»!  i kolonnen «Info».  
Her kan du se kontaktinformasjon til personen samt hvilke lisenser som han/hun har  
løst. Her kan du også redigere utøverens påmeldinger gjennom å klikke på lenken «Redigere» 
eller registrere utbetalte påmeldinger som betalte. 
  
1.1.2. Skrive ut påmeldingsliste  
For å skrive ut en påmeldingsliste klikker du på knappen “Skriv ut” under fanene. Da kommer 
det til å dukke opp en rullgardin-meny med ulike filformat som du kan skrive ut i.  
 

 
 
1.1.3. Betale påmeldinger  
Du som arrangør kan betale en utøvers påmelding om utøveren ikke skal matte betale eller om 
utøvern har betalt på feil sted. Dette gjør du gjennom å gå til fanen «påmeldte», for deretter å 
klikke på lenken «Betale» på den utbetalte utøverens påmelding.  
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I den nye ruten som kommer opp så kan du se påmeldingskostnaden. For å legge til en 
betaling, så skriver du inn summen i ruten «Beløp» og legger til en betal dato. Klikk så på 
«Lagre».  
 

 
 
1.1.4. Skriv ut betalingsunderlag  
Betalingsunderlag inneholder informasjon om hvor mye en utøver har betalt for sine 
påmeldinger/tilvalg, enten gjennom MITA eller direkte til arrangør. Underlaget inneholder også 
informasjon om du utbetalinger som NMF utfører løpende.  

 
 

1.2. Se påmeldte lag  
Om din konkurranse håndterer konkurranselag så kommer det til å finnes en fane i arrangere-
modusen med navnet «Lag». Her presenteres alle påmeldte lag per konkurranseklasse, deres 
transpondere, reservetranspondere og datoen da lagets påmelding ble betalt. Om laget har ett 
felles startnummer i påmeldingen kommer også dette til å vises i kolonnen «Startnr». Om laget 
ikke har fått velge startnummer i påmeldingen kan dette tildeles i «Lag»-fanen. Enten kan du 
mate inn et valgfritt startnummer gjennom seeding eller la systemet tildele startnummer 
automatisk med knappen «Tildele startnummer». Da kommer det første laget til å automatisk 
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få de laveste mulige startnumrene, og siden kommer laget etter til å få neste mulige 
startnummer og så videre.  
 

 
 

For å seede dine egne startnummer klikker du på knappen “Seeding” og så på eksporter. Åpne 
filen i et tekstbehandlingsprogram som Excel. Når filen er åpnet så vises informasjonen som 
sitat-tegn. Hvert «sitat-tegn» er separert av et komma. På øverste raden kan du se hvilken 
informasjon som skal finnes ved hvert «sitat-tegn». Vi ser at startnummer skal finnes etter det 
første kommaet (se gul markering i bildet nedenfor).  
Fyll siden på med startnummer for lagene og lagre filen.  
 

 

For å få inn startnumrene klikker du på knappen «Seeding» og velger denne gang «Importere». 
Bla så fram filen og klikk på «Last opp».  
 

1.3. Produkter/tilvalg  
Som arrangør kan du se produkter som førere har bestilt gjennom å gå til fanen «tilvalg». Her 
sorteres tilvalgene per produkt for at du lett skal kunne se det totale antallet bestillinger av et 
visst produkt. Du kan også ta ut en liste på produktene gjennom å klikke på knappen 
«Eksporter» og siden velge filtype.  
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2. Under konkurranse  
I «Arrangere»-modusen i MITA kan du se de førere som har meldt seg på til klubbens 
konkurranse, skrive ut en startliste, sjekke av utøverne når de ankommer, bekrefte at førerne 
har betalt, godkjenne besiktigelse av fartøy/kjøretøy og registrere resultat.  
 

2.1 Etteranmelding av utøvere  
Når klubben har klikket på «Arrangere» kommer man direkte inn til fanen «Påmeldte». Her kan 
man se hvilke utøvere som har meldt seg på via MITA. Når påmeldingen har gått ut kan 
klubben selv etteranmelde utøvere.  
Klikk på «Påmelding av utøvere» → Velg person å melde på til konkurranse → Søk fram 
utøveren gjennom de alternativer som finnes (OBS! Utøveren må ha en profil i MITA) → Velg 
ønsket utøver.  
 

 
 

2.2. Melde av utøvere  
For å melde av utøvere så klikker du på «Redigere» i kolonnen for påmelding og så «Endre 
påmelding» i feltet som dukker opp nedenfor. I det nye vinduet som dukker opp klikker du da 
på «Meld meg av fra konkurransen».  
 

!  

Tilbakebetalingen av påmeldingsavgiften kommer da å skje automatisk om utøveren har betalt 
sin påmelding i MITA. For å kontrollere hvor mye som kommer til å tilbakebetales kan du klikke 
på knappen «Tilbakebetaling ved avmelding».  
 

2.3. Startlister  
For å få fram en startliste så behøver du først å være i fanen «Påmeldte». Her kan du klikke på 
knappen «Flytt utøver til startliste».  
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Når du har klikket på knappen så kommer det til å dukke opp en rute der du kan velge hvilke 
påmeldinger som skal flyttes til startlisten. Om ingen av rutene krysses av så kommer ingen 
ubetalte påmeldinger og reserver til å flyttes ned til startlisten.  
Velg siden om du vil inkludere ubetalte påmeldinger eller reserver og klikke så på «Flytt utøver 
til startliste»  
 

 
 
Om du nå få til fanen «Startliste» så kan du se utøverne som har blitt flyttet til startlisten. Du 
kan også filtrere startlisten for å vise ett enkelt heat. Dette gjør du gjennom å klikke på 
rullgardin-menyen og velger det heat/pulje/race som du er interessert i.  

 
Under fanten «Startliste» kan du også skrive ut, importere resultat, eksportere startlisten til et 
tidtakersystem og registrere resultatet selv.  
 

2.4. Sjekke inn førere  
For å sjekke inn utøvere så går du til fanen «Innsjekking».  
Du kan søke på rett person om du vil sjekke gjennom å anvende funksjonen «Filtrere person» 
som du finner øverst på siden. Her kan du mate inn ID-nummer, navn, personnummer, e-
postadresse og startnummer.  
Du kan også velge å bare vise alle utøvere, innsjekkede utøvere eller ikke-innsjekkede utøvere 
gjennom å velge noen av disse i rullgardinsmenyen «Innsjekkingsstatus».  
 

 

Når du har funnet utøveren så velger du status (Innsjekket/Ikke innsjekket) og fyll inn en 
eventuell kommentar, før du klikker «Lagre».  
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2.5. Besiktigelse av fartøy/kjøretøy  
Du kan søke på rett person om du vil godkjenne eller underkjenne fartøyets/kjøretøyets 
besiktigelse gjennom å anvende funksjonen «Filtrere person» som du finner øverst på siden. 
Her kan du mate inn ID-nummer, navn, personnummer, e-postadresse og startnummer. Vær 
klar over at utøver må være flyttet over til startlisten ettersom besiktigelse av fartøy/kjøretøy 
utføres per heat/race/pulje (i noen grener??)  
For å gjøre det lettere når du registrerer besiktigelsen kan du også filtrere på fartøyets/ 
kjøretøyets besiktigelses-status. Dette gjør du gjennom å klikke på rullgardins-menyen 
«Besiktigelsesstatus» og velger «ikke besiktiget», «besiktiget», «godkjent» eller «ikke godkjent».  
 

 
 
For å besiktige en utøvers fartøy/kjøretøy velger du status, fyller i en eventuell kommentar og 
klikker på «Lagre alle fartøy/kjøretøy». Om du har kommet borti «godkjent»/ «ikke-godkjent» på 
feil fartøy/kjøretøy, så kan du velge statusen «ikke besiktiget»  
 

2.6. Seeding  
Gjennom å anvende seeding kan du enkelt redigere startposisjon, starttid og startnummer (om 
man har valgt at utøverne ikke får velge dette i påmelding) i startlisten utenfor NMF SAS og 
siden importere informasjonen tilbake i systemet. Først måtte du eksportere en CSV-fil fra 
systemet. Dette gjør du gjennom å gå til fanen «Startliste» i «Arrangere»-modus og klikker på 
knappen «Seeding». I drop down menyen velger du så «Eksportere (CSV)».  
 

 
 
Let siden opp filen på PC-en din og åpne den. I eksempelet nedenfor har jeg valgt å legge til 
startposisjon på alle utøvere. Når jeg har lagt til den informasjonen som behøves i startlisten, 
så lagrer jeg CSV-filen og går tilbake inn i MITA.  
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For å få inn informasjonen til startlisten går jeg tilbake til fanen «Startliste» og klikker på 
knappen «Seeding». Denne gangen velger jeg i stedet «Importere CSV».  

 
 
I den nye ruten som dykker opp klikker jeg på knappen «Velg fil (1), blar fram CSV filen på PC-
en. Når jeg har valgt fanen, så klikker jeg så på «Last opp» (2).  
 

 
Når vi siden sjekker startlisten så kan vi se at utøverne har fått en startposisjon i fanen «Pos».  
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2.7. Eksportere til tidtakersystem  
I NMF SAS kan du enkelt eksportere din startliste til et tidtakersystem. På denne måten henger 
all informasjon med hele veien. For å eksportere til et tidtakersystem så må du først være i 
fanen «Startliste», og påmeldingslisten må være flyttet til startlisten. Når dette er gjort så 
klikker du på knappen «Eksportere til tidtakersystem».  
 

 
 
Du får nå velge hvilken type fil du vil eksportere, samt om filen skal inneholde, runder, strekker 
eller seksjoner.  

 
 

2.8. Import fra tidtakersystem  
Se dokumentasjonen for MITA – Resultat.  
 

3. Etter konkurranse  
 

3.1 Søknad om godkjenning  
Når konkurransen er gjennomført og resultatene har blitt registrert så går du inn i «redigere»-
modus på konkurransen og klikker på knappen «Søk om godkjenning av 
konkurranse/resultat». Da går det du en mail til grenkoordinator/juryleder/stevneleder om at 
konkurransen venter på godkjenning.  
Etter konkurransen skriver stevnelederen og jurylederen sin rapport i systemet og godkjenner 
konkurranseresultatene. De ulike rapportene finner man deretter under Administrere → 
Konkurranse i kolonnen «Stevnerapport».  
Resultatene publiseres i MITA og på www.nmfsport.no   

http://www.nmfsport.no/
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4. Forklaring av ikoner ved nasjonal/internasjonal konkurranse  
 

1. Klubber søker om konkurranse i NMF SAS. En mail går til forbundskontoret v/ 
grenkoordinator, som blir oppmerksomme på at det har kommet inn en ny søknad om 
konkurranse. Forbundskontoret går gjennom søknaden. Klubben kan ikke gjøre noe i 
systemet vedrørende konkurransen før den har blitt godkjent.  
 

   Venter på godkjenning av søknaden  
 
2. Forbundskontoret godkjenner søknaden om alt er ok, og klubben får en beskjed om at 

søknaden har blitt godkjent.   
 

   Søknad godkjent.  
 

Om søknaden IKKE er godkjent får klubben en beskjed om hva som er feil og hva som 
behøver å rettes på.  
 

   Søknaden ikke godkjent.  
 
3. Klubben kan nå laste opp tilleggsreglene for konkurransen. Når klubben har lagt opp 

tilleggsreglene vil forbundskontoret v/ grenkoordinator beskjed om at tilleggsreglene 
er lastet opp. Klubben kan ikke gjøre noe videre på konkurransen før tilleggsreglene er 
behandlet.  
 

   Tilleggsreglene venter på godkjenning.  
 
4. Forbundskontoret v/ grenkoordinator og grenansvarlig behandler og godkjenner 

konkurransens tilleggsregler. Klubben får beskjed når tilleggsreglene har blitt godkjent. 
Klubben kan nå komme til lenken «Arrangere» samtidig som utøvere kan se på 
tilleggsreglene og melde seg på til konkurransen.  
 

   Konkurransen og tilleggsreglene er godkjent.  
 
5. Når konkurransen er gjennomført og resultatet er lagt inn i systemet søker klubben om 

godkjenning av konkurransen/resultatet. Først når klubben har gjort dette kan juryleder 
skrive inn sin respektive rapport i systemet.  
 

   Venter på godkjenning av resultatet.  
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6. Når juryleder har skrevet sin rapport fra konkurransen, lagret og godkjent den er 
konkurransen avsluttet. Klubben kan nå lese rapporten.  
 

   Konkurransen resultat er nå godkjent. 
  
IKON 1 fra venstre beskriver søknad om konkurranse  
Grått ikon = Ikke søkt konkurranse  
Gult ikon = Konkurranse søkt, men venter på godkjenning av besluttende organ  
Rødt ikon = Konkurransen har ikke blitt godkjent  
Grønt ikon = Konkurransen har blitt godkjent.  
 
IKON 2 fra venstre beskriver konkurransens godkjenning av funksjonærer og tilleggsregler.  
Grått ikon = Arrangøren har ikke søkt om godkjenning, konkurransen kan ikke arrangeres.  
Gult ikon = Arrangøren har registrert funksjonærer, lastet opp tilleggsregler og søkt om 
godkjenning av tilleggsregler, men venter nå på endelig behandling og godkjenning.  
Rødt ikon = Konkurransen har ikke blitt godkjent.  
Grønt ikon = Konkurransen har blitt godkjent, og er nå åpen for påmelding av utøvere, og 
konkurransen er klar til å arrangeres på konkurransedagen.  
 
IKON 3 fra venstre beskriver konkurransens godkjenning av resultatet.  
Grått ikon = Arrangøren har ikke søkt om godkjenning av resultatet av juryen.  
Gult ikon = Arrangøren har registrert resultatet og søkt om godkjenning av konkurransens 
jury.  
Rødt ikon = Resultatet fra konkurransen har ikke blitt godkjent av juryen.  
Grønt ikon = Resultatet fra konkurransen har blitt godkjent, og beskjed om resultatet har gått ut 
til berørte parter.  
 
I redigering av konkurransen finnes en tidsakse høyst opp på siden der man kan følge hvor i 
løypa konkurransen befinner seg.  
 

 


