
Tidtaking med automatisk rapportering mellom FriSys og FinishLynx 

Side 1 
 

 
FriSys → FinishLynx → FriSys 

 

 

 

Dokumentet er skrevet av Rune Øverland 2019. Formålet er å vise muligheter og løsninger, men 

også begrensninger, med integrasjon av tidtaker- og stevnerapporteringsprogrammer. 

Eksempler på utfordringer og begrensninger er: 

• Kompetanse; det kreves kompetanse og tid for å gjøre nødvendige forberedelser av 

systemet. 
• Systemet klarer kun å håndtere et løp/heat hvor det kun er én aldersklasse. Når det er 

løp/heat, som er satt sammen av flere klasser (for eksempel 60 meter for J11 og J12), må 

man likevel manuelt ‘punche’ rsultater inn i stevnerapporteringsprogrammet for den eller de 

klasser som ikke kan håndteres i FinishLynx. 
 

Dokumentet er delt inn i tre hovedtema: 

• Tilgjengeliggjøring av «Event»-data (sidene 3-13) 

• Arbeid med ett heat hvor det er én klasse (sidene 14-22) 

• Arbeid med én klasse og flere heat (sidene 23-28) 
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Tilgjengeliggjøring av «Event»-data 
 

Formålet med denne delen av dokumentet er å vise hvordan man forenkler arbeidsflyten med 

tilgjengeliggjøring av «Event»-data mellom datamaskiner: 

• fra FriSys-databasen på filserver over til tidtakerPC med FinishLynx, og deretter  

• fra tidtakerPC tilbake til FriSys-databasen.  

 

 

Hovedtrekkene er følgende: 

1. Først; deltagere til løpsøvelser melder seg på approbert 

stevne via MinIdrett. Informasjon lagres automatisk i 

internettdatabasen SportsAdmin. 

2. Stevnearrangør henter ut øvelse/klasse/deltagerliste 

(tekstfil) via SportsAdmin-databasen. 

3. Tekstfilen lastes inn i FriSys-databasen (som er lagret på 

filserver) som en del av klargjøringen av stevnet. 

 

 

4. Deretter; fra FriSys-databasen aktiviseres funksjonen ‘eksterne systemer’, som initierer 

automatisk tilgjengeliggjøring av «Event»-filer mellom FriSys og FinishLynx. 

5. Fra FriSys-databasen merkes deltagerne via opprop-funksjonen. «Event»-filen lagres 

automatisk i serverfilmappen «C:\Friidrett\Lynx\Input» som en tekstfil, og blir herfra 

tilgjengelig for tidtakerPC. 

6. TidtakerPC henter «Event»-filen inn i tidtakerprogrammet fra «Input»-mappen ved bruk av 

funksjonen «Goto event» og «Load Schedule»  

7. Løpstider legges inn, og fra FinishLynx «saves» «Event»-filen i filservermappen 

«C:\Friidrett\Lynx\Output». 

8. «Event»-filen blir automatisk tilgjengelig for FriSys-databasen fra «Output», og deretter for 

manuell kvalitetssikring og utskrift.  
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Figuren viser en prinsippskisse på viktige enheter i systemet. 

 

• Internett; hvor påmelding foregår 

• Filserver; som inneholder FriSys-databasen og kommunikasjonsdriver for «Event»-data 

til/fra FinishLynx 

• Målkamera; som mottar startskudd og målpasseringsbilder 

• TidtakerPC; med FinishLynx som mottar data fra målkamera og vinddata, samt løpstider 

• PunchePC, som om nødvendig kan brukes et «alternativ» til FriSys på filserver for å ‘pushe’ 

data inn i FriSys-databasen. 

Andre viktige enheter er Cisco datanettverk-switch som binder fildelingsnettverket sammen. Cisco-

produktet vil automatisk tildele IP-adresser (nettverksadresser) til enheter i fildelingsnettverket etter 

hvert som enheter slås på. Fildelingsnettverket har også printeren i førsteetasje som utskriftsresurs.  

Printeren i førsteetasje kan i hovedsak knyttes opp til to nettverk (men, kun ett nettverk av gangen): 

• Internett-routeren (grå datanettverkskabel), eller  

• det kablede interne fildelingsnettverket (hvit datanettverkskabel).  

For at enhetene i det interne datanettverket skal få printeren som en resurs, er det meget viktig at 

printeren har riktig IP-adresse (nettverksadresse). Det er Cisco-produktet som tildeler printeren 

riktig IP-adresse.  

Om ønskelig kan en internett-router tilkobles. Internett blir i så fall blitt gjort tilgjengelig via Cisco 

datanettverks-switch som da fungerer som «brannmur». Enheter på det interne datanettverket får 

da tilgang til internett, mens eksterne «trusler» får ikke tilgang til de interne enhetene i 

fildelingsnettverket. 



Tidtaking med automatisk rapportering mellom FriSys og FinishLynx 

Side 4 
 

Denne side og de neste viser hvorledes man i hovedsak gjør punktene 4 til 8. (Man forutsetter at 

deltagerinformasjon allerede er importert fra tekstfil til FriSys-databasen: punktene 1 til 3.) 

 

Nedenfor vises ‘skrivebordet’ på filserver. Klikk på ikonet for ‘FriRes 2007’.  

 

PS: Selve arbeidet via FriSys-databasen trengs ikke nødvendigvis utføres fra filserver. Arbeidet i 

FriSys-databasen kan utføres på en hvilken som helst «punche»-PC hvor FriSys er installert, og som 

er tilgjengelig i fildelingsnettverket. Det som er vesentlig er at FriSys-databasen er installert på 

filserveren. 

Mappen «…\Demo» er en delt mapperesurs i fildelingsnettverket, 

og her bør FriRes-databasen ligge.  

Man setter riktig kobling via menyene «Klargjøringsmeny», 

«Database vedlikehold», og «Forandre Sti».  
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De neste sidene viser hvordan man iverksetter automatisk transport av «Event»-data. 

Her vises FriSys sin hovedmeny. Klikk på «klaringsmeny». 

 

 

Klikk på menyvalget «Eksterne Systemer». Dette for senere å initiere funksjonene for auto-import og 

auto-eksport av løpsdata mellom FriSys-databasen og tidtakerPC. 
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Klikk på menyvalget «FinishLynx».  

 

 

Systemet verifiserer at Tønsberg friidrettsklubb har installert lisensiert ‘Driver’/tilleggsprogram fra 

Roar Holen/Andro Data, som muliggjør eksport/import av «Event»-filer mellom FriSys-databasen og 

FinishLynx.  

Her vises skjermdump som sjekker om det er installert lisens: 
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Klikk på menyvalget «Finish Lynx AutoImport».  

I det nye dialogvinduet; klikk på knappen «Start Inport». Dette gjør at FriSys automatisk importerer 

«Event»-filer (med løpsdata) som ligger i filmappen «C:\ …\Input» inn til FriSys-databasen.  

 

FriSys-programmet vil automatisk overvåke filmappen «Input», og hvis ny «Event»-fil fra FinishLynx 

lagres i filmappen «C:\ …\Input», vil innholdet automatisk «Event»-filen bli lagt inn i riktig 

øvelse/klasse i FriSys-databasen. 

 

I den venstre kolonnen vil det etter hvert vises navn på «Event»-filer.  

I den høyre kolonnen vil det vises løpsdata (startnummer og løpstider) 

for den siste innkomne «Event» fra FinishLynx.  
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Klikk på menyvalget «Finish Lynx Export». I det nye dialogvinduet; klikk på knappen «AutoExport».  

Dette gjør at FriSys automatisk eksporterer «Event» (med løpsdata), som er blitt klargjort via 

‘Opprop’-funksjonen, til filmappen «C:\ …\Output».  

 

TidtakerPC med programmet FinishLynx kan ved en senere anledning laste opp (importere) «Event»-

filen(e) via funksjonen «Goto event» og «Load Schedule». 
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Om det føles nødvendig; klikk på menyvalget «Finish Lynx Setup». I det nye dialogvinduet skal det 

stå filstier til mapper på filserver som har med eksport (fra FriSys til FinishLynx) og import (fra 

FinishLynx til FriSys) å gjøre. 

 

Mappen «Lynx» (og alle dennes undermapper) er en delt 

resurs i fildelingsnettverket.  

Eksport av «Event»-filer fra FinishLynx skal skje til mappen 

«Output», mens import av «Event»-filer til FinishLynx skal skje 

fra filservermappen «Input». 

 

FriSys har nå initiert (startet) funksjonene auto-eksport og auto-import av «Event»-filer mellom 

FriSys-databasen (filserver) og FinishLynx (tidtakerPC).  

Videre; Roar Holen anbefaler følgende: 

 

Man skal bruke «Opprop/Bane»-funksjonen. Da må alle løperne gjennom baneoppsett og opprop.  I 

‘lange løp’ settes alle til bane 1 samt oppropstatus.  
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Klikk deretter på menyvalget «Hovedmeny», og menyvalget «Opprop».  

(Dialogvinduene for auto-eksport og auto-import er fremdeles åpne, og replassert for å gi plass til 

andre dialogvinduer.) 

 

 

Dialogvindu vises for opprop. 
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Velg øvelse; her 60 meter, og klasse; her J-11. 

 

 

Klikk i avkrysningsboksen «Kryss av Alle» slik at alle deltagerne senere kan bli overført til tidtakerPC.  

PS: Dersom noen bekrefter ikke å delta, kan man manuelt fjerne oppropet for den enkelte. 
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Om ønskelig, skriv inn heatnummer. I dette tilfellet ønsker vi at alle J-11 skal starte i samme heat. 

Det er derfor ikke nødvendig å skrive inn noe heatnummer. 

(I tilfellet nedenfor vil «5» bety at dette er det femte heatet av J-11; noe som i dette tilfellet ikke er 

relevant.) 

 

 

Sett banenummer for hver deltager. Dette kan skrives inn manuelt hvis seeding av deltagere, eller 

klikk på knappen «Trekk startrekefølge for valgt Klasse/Øvelse». 
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Hvis automatisk trekking av startrekkefølge, får man spørsmål om bekreftelse. 

 

Etter at heatet er satt opp (eventuelt heatnummer; her 5, og banefordeling (hvilket ikke er gjort 

ennå i dette tilfellet), skal man kvittere på at heatoppsettet er klart ved å klikke på menyknappen 

«Overfør Deltagerne til ressystem». I og med at auto-eksport allerede i operativ, vil løpsfilen være 

tilgjengelig for tidtakerPC. 

VIKTIG: Løp som ikke har fått tildelt banenummer, vil likevel ikke lages som «Event» i «Input»-

mappen selv om man klikker på menyknappen «Overfør Deltagerne til ressystem». 

 

VIKTIG: Det er først når man klikker på knappen «Overfør Deltagerne til ressystem» at det genereres 

en «Event»-fil som lagres i filmappen «Input». Når man senere i fra FinishLynx klikker på «Goto 

event» og «Load Schedule» vil FinishLynx importere «Event»-filer som ligger i filmappen «Input». 
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Arbeid på tidtakerPC (heat med én klasse) 
Start tidtaker-programmet (for FinishLynx). Ikonet i startlinjen ser ut som en panter. 

Her vises oppstartsbilde av tidtagerprogrammet: 

 

Det bør verifiseres at FinishLynx har blitt satt opp til riktig mappesti for import av løpsfiler fra FriSys 

(filserver) og eksport av løpsfiler (tilbake til FriSys). Klikk på «File» og «Option». 
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Sett fra filserver er stasjonsbokstaven «C:\». Sette fra øvrige enheter, er stasjonsbokstaven for 

filserver «M:\».  

Filservermappen «C:\Friidrett» og dennes undermapper er en delt resurs. Fra andre enheter vil 

denne være synlig som rotkatalogen «M:\». De andre enhetene vil da ha en ‘relativ’ filadresse i 

forhold til rotkatalogen «M:\Friidrett». 

Fra det nye dialogvinduet; velg arkfanen «Database». Sørg for at: 

• «M:\Lynx\Input» står i innfyllingsfeltet for «Input Directory» 

• «M:\Lynx\Output» står i innfyllingsfeltet for «Output Directory» 

 

Sett fra tidtakerPC er mappeadressen «M:\» det samme som «C:\Friidrett\» på filserver. 

 

Innskrevet mappesti i dialogvindu: 
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Klikk på menyvalget; File → Goto event. 

 

Her vises dialogvinduet for «Goto Event». Klikk deretter på menyknappen «Load Schedule» slik at 

FinishLynx oppdater løpsfiler som ligger i «Input»-mappen. 
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Fra nedtrekksliste; velg for eksempel «Event» «60m:J-11», og bekreft ved å klikke på OK-knappen. 

 

(I filservermappen «Input» ligger «Event»-filen som en liten tekst-fil. Ved bruk av programmet 

«NotePad» eller tilsvarende kan man lese tekstfilen.) 

«Event»-informasjon (startnummer samt banenummer) legges inn fra FriSys-importen. 
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Her er det simulert målfoto, og tider er lagt inn på de ulike banene.  

 

«Event» skal lagres. Klikk på menyene «File» og «Save» for å lagre «Event» «60m:J-11». 

«Event»-filen skal lagres i mappen «C:\ …\Input» på filserver.  

I og med at FriSys allerede har aktivert auto-importfunksjonen, vil denne filen nå være lagt inn i 

FriSys-databasen. Den lagrede «Event»-filen har i tillegg til løpsdata, også laget målfoto. 
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Arbeid på FriSys-databasen (på filserver) 
(heat med én klasse) 
Her ser vi i dialogvinduet «Finish Lynx» at «Event»-øvelsen J11: 60 m 0: (det vil si heat 0) er 

importert inn i FriSys-databasen. Løpsdata vises i høyre kolonne. 

 

«Event»-data kan verifiseres ved å klikke på menyvalget «Registrere resultater». 
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Fra nedtrekkslister; velg «Event»; her øvelse 60 m, og klasse; her J-11. 

 

Her viser importerte «Event»-data.  

PS: Normalt vil også vindmåling følge med fra tidtakerPC. I mitt simulerte løpsheat var ikke 

vindmåler tilkoblet, og derfor var vinden i utgangspunktet 0,0 m/s.  

Her skrives vinden inn manuelt; her 1,1.  

PS: Vindstyrken skal skrives inn på rad for vinner av heatet. 

 

TIPS: For å få en «refresh» av dialogvinduet «Registrete Resultater» etter at man har sett at 

«Eventen» har kommet inn i «Outut»-mappen; klikk på et ‘tomt sted= grønn pil’ i dialogvinduet. 

Ellers vil det typisk ta 15-20 sekunder før dialogvinduet automatisk oppdaterer seg.   
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«Event» kan skrives ut. Klikk på knappen «Denne øvelse» for å generere PDF-fil. 

 

 

FriSys genererer en pdf-fil som kan skrives ut. 

 

 

NB: Som nevnt tidligere: For at printeren som være en tilgjengelig resurs i fildelingsnettverket må 

den ha riktig IP-adresse. Bruk hvit nettverkskabel, slå printeren av→på. Da vil printeren automatisk 

få tildelt riktig IP-adresse fra Cisco-boksen. 
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Her vises et nytt eksempel hvor en «Event»; her J-12, har så mange deltagere (11 stykk) at det må 

arrangeres flere heat; her to. 

Fra «Opprop» velges øvelse; her 60 m, og klasse; her J-12. Det er 11 påmeldte. Alle skal delta, og 

klikk på avkrysningsboksen «Kryss av Alle». 

Skriv inn hvilke som skal løpe i heat «1» med respektive banenummer, og hvilke skal løpe i heat «2» 

med respektive banenummer.  

Når heatoppsettet er klart, klikk på knappen «Overfør Deltagerne til ressystem» slik at «Event»-filen 

kan gjøre tilgjengelig for FinishLynx (autolages i filservermappen «Input»). 
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Arbeid på tidtakerPC (1 klasse og 2 heat) 
Klikk på «File» deretter «Goto event» (eller knappen tredje fra venstre) for å få tilgang til «Load 

Schedule». 

Fra nedtrekksliste velges «Event». 

PS: Legg merke til siste tallet i raden. Dette indikerer heatnummer for J-12. 

• ….,1) Det vil si heat 1 

• ….,2) Det vil si heat 2 

Fra nedtrekkslisten velges i dette tilfellet «Event» Heat 1. 

 

 

Heat-informasjon vises som siste siffer i filbekrivelsen. 
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Her er 60m J-12 heat «1» lastet inn i tidtakerPC. Etter at løpet er ferdig og tider er tatt, lagres 

«Event»-filen på filserveren «Import»-mappe. 

 

Deretter hentes 60m J-12 heat «2» fra «Goto event». Her vises at løpet er klart for tidtaking. 
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Som tidligere nevnt, i denne simuleringen var det ikke automatisk vindmåling. Derfor er det simulert 

vind ved at vindstyrken er manuelt innskrevet med verdien «+1.0». 

 

 

Etter at løpet er ferdig og tider er tatt, lagres filen på filserveren «C:\ …\Input»-mappe slik at den blir 

tilgjengelig for auto-import til FriSys-databasen. 
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Arbeid på FriSys-databasen (filserver) 
(1 klasse og 2 heat) 
«Event»-løpsdata for 60m J-12 kan verifiseres i FriSys-databasen. Fra menyvalget «Registrere 

resultater»; velg deretter øvelse; her 60m, og klasse; her J-12. Heatplassering er allerede innlagt via 

FinishLynx, men ikke «Plass totalt». Klikk på knappen «Resultatrekkefølge Totalt». 

 

I det nye dialogvinduet; klikk på «Ja»-knappen for bekreftelse at vi ønsker en totalrekkefølge i de to 

heatene. 
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FriSys sorterer de to heatene, og lager en totalliste. 

 

Klikk på knappen «Denne Øvelse» for å generere pdf-fil for øvelsen 60m J-12. PDF’en inneholder 

resultater for heat 1, heat 2, samt plassering totalt. 
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VIKTIG: Pr 2019 håndterer ikke FinishLynx sammen med FriSys én «Event» bestående av flere 

klasser.  

FriSys kan kun håndtere en «Event» bestående av én klasse av gangen! Dersom man fra FinishLynx i 

en «Event» legger til tilleggsløpere (selv med gyldige startnummer knyttet til en annen klasse) og 

«saver» filen, vil ikke «Event»-filen være tilgjengelig for FriSys i det hele tatt.  

Dersom et løpsheat består av flere klasser, noe som er typisk på et seriestevne, må kan manuelt 

notere tider på de andre klasse-løperne. Deretter må man laste inn relevant «Event», for deretter 

manuelt taste inn disse tidene via FinishLynx. Alternativet er å taste tidene direkte inn i FriSys-

databasen.  

Det ble sommeren 2018 rettet et spørsmål til Roar Holen/Andro data om det var muligheter for å få 

omprogrammert FriSys slik at det samen med FinishLynx kunne håndtere en «Event» med ulike 

klasser. Pr mai 2019 var det ingen slik oppdatering av FriSys tilgjengelig.  


