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Syfte och målgrupp 

Denna guide beskriver hur du som administratör i OF (distriktsförbundet) kan 

skapa rapporter med OF-statistik. 
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Åtkomst 

För åtkomst till att skapa rapporter med OF-statistik behövs rollen Administratör i OF. Det finns ingen 

begränsning i hur många administratörer ett OF kan ha i Eventor. Kontakta ditt OF för att få behörighet.  

När du väl har rollen, börja med att ändra din roll genom att klicka på ditt namn i den gula menyn och välj 

OF som organisation. 

För att nå rapporterna, klicka på Administration i den gula menyn och därefter på Rapporter längst ner i 

innehållsmenyn. 

 

 

 

 

Fyra rapporter 

I dagsläget finns fyra rapporter att skapa. 

1. Tävlingar under en tidsperiod 

2. Tävlingsfunktionärer under en tidsperiod 

3. Unika tävlande under en tidsperiod 

4. Unika tävlande under en tidsperiod (distrikt-) 
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Rapport 1: Tävlingar under en tidsperiod 

Sammanställning av tävlingar under en viss tidsperiod. 

Ger tävlingar som har arrangerats i distriktet.  

Inkluderar allt från klubbträningar till internationella tävlingar.  

 

Kolumner i rapporten 

eventID Eventors interna id-nummer för tävlingen. 

disciplines Gren. Kan vara mer än en (1) disciplin.  

startDate Startdatum och klockslag  

Finish Date Slutdatum och klockslag 

eventName Namn på tävlingen 

organisers Arrangör. Kan vara mer än en (1) arrangör. 

regionID Eventors interna id-nummer på distriktet. 

regions Distriktets namn 

eventClassification Nivå på tävlingen 

lightContidion Dag/natt (Day/night) eller både och. 

eventForm Arrangemangsform 

• Individuell 

• Stafett 

• Patrull 

• Lag 

numberOfRaces Antal etapper 

Distances Tävlingsdistans 

classTypes Klasstyper 

contactPhoneNumber Telefonnummer 

numberOfPreEntries Antal anmälda i Eventor 

numberOfEntries Antal anmälda, inklusive direktanmälda på tävlingen. 

numberOfStarts Antal startande 
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Rapport 2: Tävlingsfunktionärer under en tidsperiod 

Sammanställning av funktionärer, inklusive e-postadresser, för tävlingar under en viss tidsperiod. 

 

Kolumner i rapporten 

eventId Eventors interna id-nummer för tävlingen. 

startDate Startdatum och klockslag 

finishDate Slutdatum och klockslag 

eventName Namn på tävlingen 

organisers Arrangör. Kan vara mer än en (1) arrangör. 

eventClassification Nivå på tävlingen 

eventStatus Aktuell status på tävlingen (ansökt, godkänd av distriktet, genomförd, inställd etc.).  

contactPhoneNumber Telefonnummer till kontaktperson. 

personId Eventors interna id-nummer på kontaktperson. 

personFirstName Förnamn på kontaktperson. 

personLastName Efternamn på kontaktperson. 

personEmail E-post till kontaktperson. 

allowSendInformation 1 = personen tillåter att information skickas. 

0 = personen tillåter inte att information skickas 

Att skicka personlig e-post inkluderas inte i detta val utan det kan vara e-post av karaktären 
inbjudan till utbildning mm.  

roleType Kontaktpersonens roll på tävlingen.  

regionId Eventors interna id-nummer på distriktet 
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Rapport 3: Unika tävlande under en tidsperiod 

Returnerar antal unika deltagare i tävlingar under ett tidsintervall för en eller flera föräldraorganisationer. 

Rapporten är uppdelad per klubb.  

 

  

 

Förklaring till bilden ovan: 

1. Möjlighet att dela upp rapporten i två olika ålderskategorier (angett som ungdom). Önskas 

till exempel att få ut juniorer så tas två rapporter ut och slås samman manuellt i Excel.  

 

2. Använd Eventors interna id-nummer för distriktet. Det går endast att få ut det egna distriktet 

(men det finns med som val för att SOFT ska kunna ta ut för flera eller alla distrikt). 

1. SOFT 

2. Småland 

3. Västergötland 

4. Uppland 

5. Ångermanland 

6. Bohuslän-Dal 

7. Blekinge 

8. Dalarna 

9. Gotland 

10. Gästrikland 

11. Hälsingland 

12. Halland 

13. Göteborg 

14. Medelpad 

15. Norrbotten 

16. Skåne 

17. Örebro 

18. Stockholm 

19. Jämtland-Härjedalen 

20. Södermanland 

21. Värmland 

22. Västerbotten 

23. Västmanland 

24. Östergötland 
 

 
3. Möjlighet att välja en eller flera grenar. Om inget anges tas alla fyra grenar med. Om grenar 

anges så ska numren separeras med kommatecken. 

 
1. OL 

2. MTBO 

3. SkidO 

4. PreO 
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Kolumner i rapporten 

clubId Eventors id-nummer för respektive klubb. 

clubName Klubbens namn. 

regionId Eventors interna id-nummer på distriktet som klubben tillhör. 

regionName Distriktets namn. 

careOf C/o-adress till klubben. 

streetAddress Gatuadress till klubben. 

zipCode Postnummer klubben tillhör. 

city Ort klubben tillhör. 

nameMatchedTotal Matchning endast på namn. Om två personer till exempel heter Annika Andersson så 
räknas de här som samma person. 

Personer som är direktanmälda utan att använda personregistret, dvs saknar Eventor-
id, räknas med här. 

nameMatchedAdults Samma som nameMatchedTotal, men endast de som är över angiven åldersgräns. 

nameMatchedYouths Samma som nameMatchedTotal, men endast de som är under angiven åldersgräns. 

nameMatchedUnknown När ingen matchning kan göras. 

idMatchedTotal Matchning görs på person-id, vilket gör att personer som heter samma sak räknas var 
för sig.  

Personer som är direktanmälda utan att personregistret används räknas inte med här. 

idMatchedAdults Samma som idMatchedTotal, men endast personer som är över angiven åldersgräns. 

idMatchedYouths Samma som idMatchedTotal, men endast personer som är under angiven åldersgräns. 

 

 

 

 

Rapport 4: Unika tävlingar under en tidsperiod (distrikt-) 

Samma som den ovan beskrivna rapporten, men med skillnaden urvalet endast de fyra tävlingstyperna 

internationella tävlingar, mästerskap, nationella tävlingar och distriktstävlingar (inte klubbtävlingar och 

närtävlingar). 
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