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Pål Garder



EQ Timing
• Pål Garder daglig leder
• Per Stian Andresen utviklingssjef og ansvar for 

påmelding
– Leder 3 utviklere, og utvikler også en del selv

• Bjarte Dyngjeland produksjonssjef
– Administrerer tidtakere og ressurser

• Totalt 15 ansatte i Norge
• Datterselskaper i Sverige, Finland, Estland og Italia



EQ Timing og NSSF
• Partene har inngått ny avtale som dekker:

– Påmelding løsning tilpasset Skiskyting
– Terminliste for NSSF
– Resultat-service
– Ranking (Norges Cup, Young Star evt andre serier som skal rangeres)
– Integrering mot NIF
– EQ Timing godkjenner rennsøknader, slik at man kvalitetssvikter dette
– 1 representant fra EQ Timing på alle NC og NM arrangementer



Arbeisgruppe tidtaker/bruker/utvikler
• Etablering av arbeidsgruppe brukere/tidtakere/utviklere
• 3-4 eksterne brukere, EQ interne tidtakere og utviklingsteam 

deltar fast i møtene
• Utveksling av kompetanse og erfaring med mål om at 

arrangørene skal få de beste mulige verktøyene
• Bidrar til riktig prioritering sett fra NSSF perspektiv innen

– Påmelding, lisenskontroller etc
– Tidtaking og resultatservice
– Verktøy for effektiv og sikker tidtaking



Kamerabasert 3. kontroll 2019/2020 
sesongen
• Oppsett og drift av kamerasystem gjøres 

av EQ representant
• Kostnad dekkes av NSSF



Sikrer mot menneskelige feil 
• Kontinuerlig opptak fra alle skiver under 

hele løpet
• Sikret korrekt 3. plass i NM Rulleskiskyting 

«på overtid»



Forutsetninger
• Arrangør forbereder tilgang til strøm

– Standplass mellom skive 15/16 (for 30 skrivers 
anlegg)

– På utsiden av skive 1 eller 30 for radiolink (ikke 
nødvendig hvis ethernet kabel til tidtakerhus
finnes eller kan legges med maks 90m strekk

• Arrangør har en funksjonær som kan være 
med ved opprigg (kabelstrekking) og nedrigg



Siden sist
• Utvikling er en kontinuerlig prosess
• Drives av behov og innspill fra brukere
• Skal tilpasses flere idretter



Ny startnummer tildeling







Grafikk til streaming eller storskjerm



EQ Mobile –for Android og iOS



EQ.me app (iOS og Android)
• EQ Live, terminliste, påmelding++ innpakket i 

en app
• Kobles mot utøverprofil slik at relevant 

innhold blir lettere tilgjengelig
• Raskere påmelding
• Raskere tilgang til egne resultater



EQ.me app (iOS og Android)



EQ Manager prioritet
• Bedre oversikt
• Raskere navigering
• Bedre varsling av avvik
• Bedre kontroll for tidtakere



Manager 
• Matrises med full oversikt i samme bilde

– Status utstyr
– Tider/manglende tider
– Skyteresultater
– Direkte registrering av manglende tider
– Direkte korrigering av skyteresultat



Skjermdump Manager matrise



Benevnelse tidtakingspunkter
• For å bedre brukeropplevelsen for brukere 

av EQ Live resultat på enheter med små 
skjermer innføres forkortelser i 
benevnelser på tidtakerpunktene.  

• Arrangører bruker samme benevnelser, slik 
at brukerne venner seg til disse.







Eksempel NM Rulleskiskyting Gautefall



Automatisk skyteresultat
• Utvikling fortsetter

– Deteksjon av løper på standplass med chip
• Mangler klargjøring fra Emit på dette

– Registrering av skyteresultat med kamera
– B eller C system for større arrangement
– A-system for mindre renn (f.eks. klubbrenn)



Automatisk skyteresultat - kalibrering…



Automatisk skyteresultat



Chipkontroll
• Husk chipkontroll!
• Spesielt viktig på de første rennene
• Ta gjerne med i deltakerinformasjon:

– Alle emiTag med serienr < 3731640 må 
byttes før sesong!





Software
• NC/HL/NM kjøres fortrinnsvis med EQ

SoftwareKompetanseutvikling
– EQ Timing har fortsatt høyt fokus på 

kompetanseutvikling
– Flere kurs – temakurs/spesialkurs i tillegg til grunnkurs
– Flere kurssteder
– Gjerne kurs i tilknytning til arrangement der det er 

mulig



Kundeservice åpningstider

• 8-20 på hverdager
• 8-16 på lørdag/søndag



Kundeservice
• Separate direktenummer

– Deltaker/utøversupport: 61159020
– Arrangørsupport: 61159021
– Tidtakersupport: 61159022



Race Control – Kjøpt 
• Bemannet 7 dager i uken
• Fjerndrift av arrangement f.eks.:

– Oppsett og klargjøring av arrangement
– Overvåkning av tidtakingsutstyr og datastrømmer
– Trekking av startlister
– Oppdatering av rankinger
– Prioritert support – telefon, mail, chattekanal
– Det meste av det en tidtaker kan gjøre onsite bortsett fra fysisk 

oppsett av utstyr!



Race Control - kjøpt
• Reduserer stressfaktoren for lokale tidtakere
• Tilgjengelig både for kveldsarrangement og 

helgearrangement
• Bemannet av tidtakere med høy kompetanse
• Samme åpningstid som kundeservice
• Race Control ut over dette kan avtales

– F.eks. hvis behov for hjelp til startlistetrekking mm om 
kvelden



???
• Spørsmål
• Innspill
• Ris
• Ros
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