
 

Resultatrapportering i Roster (MAIK Indoor) 

1. Det finns två alternativ till resultatrapportering. Antingen genom arrangörsappen på 

Iphone/Ipad (arrangörsappen finns ännu inte på Android) eller genom webbläsare på 

dator. Ladda ned via länkarna nedan: 

 

Arrangörsappen (”Roster Athletics: Meet Mgmt” i App-Store) 

admin.rosterathletics.com (”Web admin”, där tävlingen skapas från grunden) 

 

OBS! Viktigt att ha med laddare/powerbank till sin mobil och/eller dator!!! 

 

Ni kan testa att resultatrapportera och ändra saker i tävlingen ”DEMO – MAIK”. Där 

spelar det ingen roll vad ni gör. Inga resultat från den ”tävlingen” kommer ändå synas 

offentligt eller skickas till statistiken. 

 

OBS! 10-11 års grenarna rapporteras i en separat tävling i Roster ”MAIK Indoor P/F 

10-11” som är ”Privat”. Detta för att följa SFIFs rekommendationer om att inte 

publicera resultat offentligt upp till 11 år. 

 

Inloggningsuppgifter får du från Alexander (alexander@maik.se / 070-581 52 41) 

 

Det går att skriva ut manuella resultatprotokoll som back-up, vilket sekretariatet kan 

ge er. 

 

2. Lösenord Wi-fi: Konsult21k 

Appen fungerar också utan internetanslutning under förutsättning att man gått in på 

aktuell tävling med internetanslutning, men LIVE-resultaten uppdateras inte förrän 

man återigen har internetanslutning. Det går också bra att använda eget mobilnät i 

stället för Wi-fi om man vill det. Om inte nätet fungerar så får man vara beredd på att 

använda 

 

3. Allmän guide till arrangörsappen 

Rekommenderas för alla att läsa igenom för att lära sig grunderna i appen. 

 

4. Upprop 

I tekikgrenar: Markera DNS på de aktiva som inte kommer till start (ni finner genom 

guiderna nedan hur ni markerar DNS). Det går att ändra statusen om en aktiv dyker 

upp sent och ska delta. 

I löpgrenar: Kontakta eltiden som löser det. 

 

5. Guide löpgrenar (app), Web admin (sprint) & Web admin (medel/lång)  

Löpgrenarna sköts av eltiden från sekretariatet på dator genom ”Web admin” 

 

https://apps.apple.com/us/app/roster-athletics-meet-mgmt/id1474381365
https://admin.rosterathletics.com/
mailto:alexander@maik.se
https://support.rosterathletics.com/en/support/solutions/articles/44001915719-getting-started
https://support.rosterathletics.com/en/support/solutions/articles/44001915721-track-events
https://support.rosterathletics.com/en/support/solutions/articles/44001359280-sprint
https://support.rosterathletics.com/en/support/solutions/articles/44001359264-distance


 

6. Guide teknikgrenar (app) & Web admin (ej höjd & stav) 

Alla klasser och grenar har ”Standardfinal” inställt vilket innebär att de åtta främsta 

efter tre omgångar får ytterligare tre omgångar och då i uppdaterad ordning där den 

som leder hoppar sist. Uppdateringen sker automatiskt när ni fyllt i tredje omgångens 

resultat för samtliga aktiva. Notera att tresteg behöver manuella protokoll för att 

notera olika plankor. 

 

7. Guide höjd & stav (app) & Web admin 

OBS! Notera att ni behöver skapa höjningsscheman i appen enligt instruktionerna 

ovan. Ni finner beslutade höjningsscheman i PM. Följ också instruktionerna via 

länken om hur ni ställer in ingångshöjd i appen för varje aktiv. Alla klasser och grenar 

har ”Standardfinal” inställt. Notera att stav behöver manuella protokoll för att notera 

avstånd till ställningen. 

 

8. Klarmarkering 

Kolla igenom resultaten så allt ser korrekt ut och klarmarkera sedan grenen. 

Instruktioner om hur man klarmarkerar finns i guiderna ovan. Efter att man 

klarmarkerat en gren så skickas resultaten till Tilastopajas statistikdatabas för 

kontroll innan den inom tre dagar efter tävlingarna publiceras på Friidrottsstatistik.se 

och det går inte att ångra en klarmarkering men däremot redigera resultaten vid 

behov. 

 

Rosters supportsida 

 

Om ni stöter på problem, kontakta i första hand Johan Lamm (072-315 71 15 /  

johan.lamm@gmail.com) som är på plats och i andra hand Kristian Midtgaard på 

Roster (kristian.midtgaard@rosterathletics.com / +45 61 30 21 91) 

https://support.rosterathletics.com/en/support/solutions/articles/44001915723-field-events-except-high-jump-and-pole-vault-
https://support.rosterathletics.com/en/support/solutions/articles/44001359263-field-events
https://support.rosterathletics.com/en/support/solutions/articles/44001915720-field-events-high-jump-and-pole-vault
https://support.rosterathletics.com/en/support/solutions/articles/44001853106-high-jump-pole-vault
https://support.rosterathletics.com/en/support/home
mailto:johan.lamm@gmail.com
mailto:kristian.midtgaard@rosterathletics.com

