
Import av utlandsresultat 

Att importera utlandsresultat till Eventor kräver en del arbete av löparen men kan automatiseras till 

stor del. Här beskrivs dels hur utlandsresultat hanteras och hur man kan förenkla arbetet med att 

importera dessa. 

Inrapportering 
Det ligger på löparnas ansvar att rapportera in resultat. Hela tävlingen behöver inte rapporteras in på 

en gång utan man kan rapportera in de klasser man är intresserad av. Om detta gör att några klasser 

inte kommer med så är det upp till löparna i de klasserna att rapportera in sina resultat om de är 

intresserade. Inrapporteringen sker alltid klassvis. 

Steg för steg: 

1 Leta reda på tävlingen bland utlandstävlingarna 
Finns den inte kan du lägga till den. När tävlingen är öppnad eller tillagd får man en översikt av 

tävlingens klasser. RA kan godkänna tävlingen från detta läget. 

2 Välj din klass från listan eller ta ”lägg till klass” 
Om klassen redan finns kan du använda Verifiera för att se om resultaten ser riktiga ut. RA kan från 

detta läge även godkänna klassen.  

2a Lägg till klass 

När du har klickat på lägg till klass så är det ett par saker att göra. Namn, Kön och ålder ska sättas. 

Ålder används för att filtrera bort resultat från felaktiga klasser i gallringsfiltren så detta är viktigt. För 

t.ex H20 så sätter man Låg: 19 Hög:20.  

Rapportera sedan in resultaten på det beskrivna formatet. Observera att tiden ska vara på ett 

speciellt format. Vilket beskrivs på sidan.  För en guide till hur detta kan göras enklare läs tipsen 

nedan.  

2b Redigera klass 

Upptäcker du att resultat saknas eller att något är fel kan du fram till dess att RA godkänner klassen 

redigera denna. Resultaten i textrutan ser nu lite annorlunda ut då de har sex kolumner. Det är för 

att person-id och klubb-id nu är kopplat till personen. Nya resultat du rapporterar in kan dock vara på 

det format som tidigare nämnts. Skulle något resultat vara kopplat mot fel person kan du fixa detta 

genom att plocka bort id’n på den raden och om det behövs även fixa till namnen. 

Godkännande 
För att få en kvalitetssäkring av resultaten så måste en RA godkänna dels tävlingen och dels varje 

klass. Ordningen spelar ingen roll. Alla klasser behöver heller inte vara klara för att tävlingen ska 

godkännas utan det är bara en kontroll av att tävlingen i sig uppfyller kraven.  



Tips för att förenkla import 
Det finns en väldig massa olika typer av resultatlistor vilket har gjort att vi inte kan automatisera 

denna process. Men med en kombination av att utnyttja verktyg och lite manuellt arbete kan detta 

lösas ganska smidigt ändå.  

Exemplet nedan visar hur man kan hantera en vanlig variant av resultatlista genom att använda Excel 

Formatet 
Resultaten matas in på följande format i ett textfält med ett resultat per rad 

Placering;Namn;Klubb;Tid 

1 Kopiera över resultat till Excel 
Kopiera in resultaten för klassen i rutan A1 i Excel. Se till att få en jämn markering så att alla rader är 

helt markerade. Felstämplade löpare ska inte tas med.  



 

2 Öppna upp verktyget ”Text till kolumner” 
Öppna först upp verktyget. Välj vilken metod du vill använda för att avgöra kolumnernas placeringar. 

I detta fallet passar ”Fixed width” bäst.  



 

 

3 Välj kolumnernas bredd 
Här gäller det att anpassa bredden så att placering, namn, klubbnamn och tid är i egna kolumner. Om 

det kommer med tomrum gör detta inget bara det inte kommer med annan text. Om det är omöjligt 

att få till kolumnerna perfekt så finns det en viss tolerans så något extra tecken i namn eller 

klubbnamn fungerar men det blir lite mer jobb senare.  



 

4 Rensa bort skräp 
Nu är det dags att rensa bort alla kolumner förutom de fyra vi är intresserade av. Skulle ordningen 

skilja mot ovan nämnd ordning måste detta också fixas till. Det bör nu se ut såhär 

 



5 Fixa till felaktiga namn/klubbnamn 
Som tidigare nämnts finns en viss tolerans men blir det för mycket fel kommer inte löparen kunna 

kopplas ihop med sin klubb och sitt EventorId. Ett tips här är att kolla vad klubbarna heter i Eventor. I 

resultatlistan ovan står det t.ex Malungs OK vilket inte är korrekt utan måste ersättas med Malungs 

OK Skogsmårdarna 

6 Spara filen som semikolon(;) separerad CSV 
Spara filen på något lämpligt ställe. Filen ska inte användas i sig utan vi är bara ute efter att få texten 

formaterad på rätt sätt. 

7 Kopiera texten från filen till textrutan 
Högerklicka på filen och välj att öppna den med t.ex notepad. Markera alla text. Ctrl + a är bra att 

använda. Klistra sedan in texten i textrutan i Eventor. 

 


