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Allmänt
Den här manualen beskriver först kort vilka delar som ingår i den samlade tjänsten jaktstig.se. Sedan
beskrivs inloggningsförfarandet, följt av en genomgång av de menyalternativ som är tillgängliga.
Tjänsten jaktstig.se är helt webbaserad, vilket innebär att det inte behöver installerats något på
datorn för att det ska fungera. Det som krävs är att datorn har en internetuppkoppling under hela
tiden systemet används.

Uppbyggnad av jaktstig.se
Systemet är uppbyggt av tre delar. Dessa delar är jaktstig.se, jaktstig.se/admin och jaktstig.se/live.

jaktstig.se
Den här delen är den publika hemsidan som tillhandahåller information om systemet. Denna manual
kommer inte att behandla den delen vidare.

jaktstig.se/admin
Den här delen används för arrangörer av jaktstigar. Här loggar arrangörerna in och administrerar
bland annat skyttar och resultat. Aktuellt versionsnummer visas i sidfoten i systemet, se till att du
använder motsvarande version av manualen. Senaste version av manualen finns alltid på
http://jaktstig.se.

jaktstig.se/live
Den här delen kan skyttar själva använda under pågående tävling för att följa samtliga registrerade
resultat. För de som har till exempel en telefon som går att surfa på är detta ett bra sätt att slippa
vänta på resultatlistor på papper. Skriv gärna ut ett anslag med den här länken så att skyttarna vet
att de når resultatlistorna den här vägen.

jaktstig.se/projektor
Den här delen används av arrangören när en resultatlista ska visas på projektor eller TV. Det är
enbart att gå in på adressen och välja vilken klass som ska visas alternativt att samtliga skyttar ska
visas klassvis och rullande. OBS! Det kan vara lämpligt att använda webbläsarens helskärmsläge,
oftast nås det genom att trycka F11 på tangentbordet.

Inloggning
För arrangörer sker inloggning via adressen
http://jaktstig.se/admin. Som användarnamn och lösenord anges de
uppgifter som tagits emot efter beställning hos info@jaktstig.se.

Om kryssrutan ”Kom ihåg min inloggning” bockas i kommer
systemet ihåg användarnamn och lösenord och man behöver inte
logga in igen trots att man stänger ner webbläsaren.
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När man loggar in uppmanas man att sätta aktiv
tävling. Välj vilken tävling du vill ska vara aktuell
och klicka på ”Sätt aktiv tävling”.

Meny
Menyn består av de delar som visas i bilden nedan.
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Start
När man har loggat in och satt aktiv tävling visas den
ordinarie startsidan.
Där visas vilken tävling som är aktiv samt hur många skyttar
som för närvarande är registrerade i respektive klass.

Sätt aktiv tävling
När man börjar använda systemet måste man
ange vilken tävling man vill ska vara aktiv. Detta
görs genom att välja datum i en lista och sen
klicka på ”Sätt aktiv tävling”.
Om det är arrangörens första tävling kommer det
enbart att finnas ett datum att välja. Om
arrangören har haft tävlingar tidigare visas flera
datum.
För att till exempel ta fram statistik eller
resultatlistor på tävlingar som har varit tidigare år, väljs motsvarande datum i listan och sedan följer
man instruktionerna under respektive avsnitt.
Om arrangören ska anordna en ny tävling tas kontakt enligt avsnittet ”Kontaktuppgifter” för att
beställa upplägg av ett nytt datum.
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Skyttar
Menyalternativet ”Skyttar” en enbart en gruppering av menyalternativen ”Lägg till ny” och
”Visa/redigera”.

Lägg till ny
Här registreras nya skyttar. För att tydliggöra vilken information som är obligatorisk och vilken som är
frivillig är vyn uppdelad i två delar.

Den obligatoriska, vänstra, delen
innehåller följande fält.
OBS! Om man inte har för avsikt att
registrera skyttens fullständiga adress
kan skyttens eventuella klubbtillhörighet
med fördel anges i fältet ”Ort”.

Den frivilliga delen finns till höger och
innehåller följande fält.
Om man i det obligatoriska fältet ”Ort” har
skrivit skyttens ortstillhörighet har man
istället möjlighet att ange eventuell
klubbtillhörighet i fältet ”Ev. klubb”.
Om det enbart står något i fältet ”Ort”
kommer det att visas på resultatlistorna. Om
det istället står något i ”Ev. klubb” är det
istället det som kommer att visas på
resultatlistorna.

När uppgifterna om skytten har skrivits färdigt klickar man på ”Lägg till ny skytt” så registreras
skytten och information om det senast tilldelade startnumret visas i systemet.
I dagsläget hanterar systemet enbart manuellt satta startnummer, vilket innebär att startnumret
måste skrivas in när en ny skytt ska registreras. Om man råkar försöka använda ett startnummer som
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redan är registrerat kommer systemet att säga ifrån och istället meddela vilket startnummer som är
det senast använda, så att den som registrerar kan använda det nästföljande.

Visa/redigera
De registrerade skyttarna visas i en lista sorterad efter startnummer. Där visas grundläggande
information om respektive skytt.

Vid klick på skyttens namn visas en vy
där det går att redigera uppgifterna om
skytten.
Det är bra att använda om man har
råkat stava fel på skyttens namn eller
har angett fel klass.
Notera att startnumret inte går att
ändra. Det går enbart att redigera de
uppgifter som hör till det aktuella
startnumret.

I exemplet ovan står det ”Ej reg” i kolumen ”Resultat”. Det innebär att det ännu inte finns något
resultat registrerat. Vartefter resultat registreras kommer de att visas i den kolumnen. Vid klick på
den länken visas vyn för att registrera eller redigera resultat.
Kolumnen ”Etikett” används för att visa om respektive skytt har någon etikett knuten till sig. Det
visas i så fall med ett ”X” och när muspekaren förs över visas det eller de etiketter som skytten är
registrerad på. Det finns mer information om etiketter i särskild del av manualen.
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Registrera resultat
Vid klick på menyalternativet ”Registrera
resultat” visas en vy där startnummer ska
anges. Scenariot är att den som ska registrera
resultatet sitter med startkortet framför sig
och anger det startnummer som står på
kortet.
När startnummer anges visas vyn för att registrera resultatet.

Huvuddelarna av vyn består av två grupper med fält för att ange resultat. Rekommendationen är att
ange resultaten i både den grå delen (”Kontrollräkning”) och den gröna delen (”Gällande resultat”)
för att undvika felregistrering.
Om resultaten först anges i det grå fältet måste resultaten vara exakt likadana när de anges i det
gröna fältet. Om resultaten inte stämmer överens kommer knappen ”Registrera resultat” inte att
aktiveras. OBS! Notera att markören inte heller får stå i det grå eller det gröna fältet för att knappen
”Registrera resultat” ska kunna aktiveras.
Normal arbetsgång brukar vara att kontrollräkningsfältet (grå) fylls i först, följt av det gällande
resultatet (grön). När markören flyttas från ruta 8:2 i det gröna fältet hamnar den i inmatningsfältet
för särskjutning. Om alla värden i det grå och det gröna fältet stämmer överens aktiveras knappen
”Registrera resultat” och resultatet kan registreras.
Om det grå fältet lämnas utan inmatning kommer det gå att registrera resultat enbart genom
inmatning i det gröna fältet. Då går man dock miste om kontrollräkningsfunktionen.
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Särskiljning
Sorteringen i systemet sker enligt följande ordning:
1.
2.
3.
4.

Resultat
Manuellt skilje (en extrainsatt parameter för att kunna användas vid särskilda behov)
Särskjutning
Fullt längst (framifrån)

Särskjutning samt manuellt skilje anses vara standardparametrar och beskrivs närmre under det
avsnittet nedan. Under avsnittet ”Extra parametrar” beskrivs ytterligare metoder för särskiljning och
sortering. Dessa är inte aktiverade som standard, men kan aktiveras vid behov.
Standardparametrar
Standardinställningen är att arrangören kan ange två särskiljningsparametrar, särskjutning samt
manuellt skilje. Det sker i samma vy där skyttens resultat på respektive station anges.

Särskjutning är tänkt att användas för skyttar som skjuter om en viss station för att särskilja
placeringarna i toppen av resultatlistan. Om skytten har ett särskjutningsresultat anges det i
motsvarande fält. Annars kan fältet lämnas helt tomt.
Det finns även möjlighet att ange ett så kallat ”Manuellt skilje”. Denna parameter ska användas
endast i undantagsfall då den har hög genomslagskraft gällande sorteringen. Sortering sker alltid i
första hand på totalresultat. ”Manuellt skilje” används för sortering i andra hand. För att låta
systemet sköta sorteringen automatiskt ska detta fält således lämnas tomt.
Extra parametrar
Utöver standardparametrarna kan arrangören aktivera två extra parametrar, hagelräkning och/eller
avståndsbedömning. Avståndsbedömningen kan i sin tur ställas in att bestå av antingen ett eller två
mål.
De extra parametrarna aktiveras under avsnittet ”Konfigurera tävling”. När båda parametrarna är
aktiverade visas motsvarande inmatningsfält i resultatinmatningsvyn. Avstånden kan anges med upp
till två decimaler.
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Rensa resultat
För att rensa ett befintligt resultat måste först knappen ”Aktivera möjlighet att rensa resultat för
aktuell skytt” klickas. Då aktiveras knappen ”Rensa resultat för aktuell skytt”. Vid klick på den
knappen rensas skyttens registrerade resultat.

När man öppnar resultatvyn för en skytt där resultat redan finns registrerade visas de registrerade
resultaten i det gröna fältet. I och med att det grå fältet enbart används för kontrollräkning vid
registreringstillfället kommer det fältet att vara tomt.

Resultatlistor
Resultatlistorna från systemet genereras som PDF-filer. PDF-filerna kan sparas eller skrivas ut,
beroende på behov. Det finns ett antal olika möjligheter att skriva ut resultatlistor. Se närmre
förklaring under respektive rubrik.

Uppdelning per klass
Välj vilken klass resultatlista ska genereras för och klicka sedan
på ”Generera resultatlista”. I början, när det inte finns så
många resultat registrerade, kan det räcka med att visa en
resultatlista oavsett klass. Det innebär att alla skyttar som har
ett resultat registrerat visas oavsett vilken klass de tillhör.

Resultatlista med samtliga klasser
Detta alternativ genererar en resultatlista som innehåller samtliga klasser, men som dessutom är
uppdelad per klass. När tävlingen har kommit så långt att det är värt att skriva ut resultatlistor som är
uppdelade per klass är detta ett lämpligt alternativ att använda. Varje klass har separat sidnumrering
trots att samtliga klasser finns i samma fil.

Resultatlista sorterad på startnummer
I vissa fall kan det finnas intresse av att skapa en resultatlista sorterad på startnummer. Observera att
enbart de skyttar med komplett resultat registrerat kommer att finnas med på den här listan. Under
pågående tävling kan vissa skyttar därför saknas.

Skicka in resultatlista
Efter avslutad tävling ska resultatlistorna skickas in till Rikard Södergren på Svenska Jägareförbundet.
Systemet har stöd för att med en knapptryckning generera en komplett resultatlista (samtliga
klasser) och skicka den till Rickard. Resultatlistan skickas samtidigt till den person som i systemet står
angiven som klubbens kontaktperson.
För att minimera risken att skicka in resultatlistan av misstag finns det ett säkerhetssteg inlagt. Man
måste först klicka på ”Aktivera möjlighet att skicka in resultatlista”. Först då aktiveras knappen
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”Generera slutgiltig resultatlista och skicka till Rikard”. När man sedan klickar på den knappen skickas
resultatlistan in.

För att minimera risken för att skicka in resultatlistan flera gånger finns en informationstext som talar
om huruvida resultatlistan är inskickad eller inte. Om den är inskickad anges datum och tid för när
den skickades.

Etiketter
Att använda etiketter är ett sätt att gruppera
skyttar utöver klassindelningen. OBS! De
etiketter som ska användas under en tävling
bör skapas före det att skyttarna börjar
registreras.

Ett scenario är att två klubbar vill skjuta sina
klubbmästerskap och det ska hanteras i
systemet. Då skapas två etiketter med
lämpliga namn, till exempel ”Strängnäs KM”
och ”Västerås KM”.

Etiketterna visas då i listan över befintliga
etiketter och det går även att redigera
namnen eller ta bort etiketterna.
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Ny skytt
När en ny skytt ska registreras kommer det
att finnas ett tillägg i registreringsvyn.
Längst ner finns det då kryssrutor som
bockas i om den aktuella skytten ska
tillhöra den aktuella etiketten, i det här
fallet att skytten ska skjuta ”Strängnäs
KM”, alternativt ”Västerås KM”.
Det är fullt möjligt att en skytt registreras
på flera etiketter i samband med
registrering. Det kan till exempel vara så
att en skytt ska skjuta både ett
klubbmästerskap och ett
distriktsmästerskap. Då skapar man först
lämpliga etiketter före tävlingen, sedan
bockar man i både KM-rutan och DM-rutan
när skytten registreras i systemet.

Resultatlistor
Även på resultatlistorna finns ett tillägg, nämligen ett val för att
kunna filtrera resultatlistan på en etikett.

Välj då vilken etikett du vill filtrera skyttarna på. Det går sedan att
kombinera fälten för klass och etikett precis som man vill.
Om ingen etikett väljs visas samtliga registrerade skyttar som har
ett resultat registrerat, på samma sätt som det hade gjort om det
inte hade funnits några etiketter alls.
Oftast brukar resultatlistorna som är filtrerade på etikett skrivas
ut oavsett klass, eftersom det inte brukar vara så många skyttar,
men det finns inga hinder för att skriva ut även dessa
resultatlistor klassvis.
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Statistik
Här visas statistik över den aktuella jaktstigens resultat. Om systemet har används till mer än en
jaktstig kan man behöva sätta ny aktiv tävling för att få se statistik från den jaktstig man har tänkt sig.
Statistiken består av ett cirkeldiagram per mål, som visar hur stor andel av skyttarna som har skjutit
vilket antal hagel. För den aktuella tävlingen visas även vilket medelvärde samtliga mål har.
Samtliga diagram är bilder som kan sparas på valfritt ställe. Klicka på knappen ”Generera PDF” för att
automatiskt generera en PDF med samtliga bilder sammanställda.
Ett exempel på statistik från
systemet.
I det här fallet från jakstigen i
Näshulta, 2013-04-28.

Exportera resultat
Systemet erbjuder möjligheten att exportera resultat till en separat fil. Vid export kommer det att
genereras en fil av typen ”.CSV”. Det är ett väletablerat filformat för information av tabellkaraktär,
som till exempel en resultatlista. Filen kan sedan importeras till Microsoft Excel, annat lämpligt
kalkylprogram eller motsvarande.
Fördelarna är att man då på ett enkelt sätt kan spara en detaljerad resultatlista utanför systemet
samt att man vid behov kan göra ytterligare analyser av resultaten. Den exporterade filen innehåller
namn, klubb/ort, resultat för varje enskilt mål, särskiljning (”fullt” framifrån), eventuellt
särskjutningsresultat samt hagelräkning och/eller avståndsbedömning i de fall de funktionerna är
aktiverade.
För att exportera resultatlistan, klicka på knappen ”Exportera resultat”. När resultaten har
exporterats kan filen laddas ner via länken på sidan.
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Konfigurera tävling
Det finns ett antal inställningar i systemet som arrangören själv kan påverka. Dessa beskrivs i detta
avsnitt.

Antal stationer
Systemet stöder jaktstigar med 6-10 stationer. Det antal stationer som väljs
här påverkar många andra delar av systemet, så ändra helst inte efter att
registrering av resultat har påbörjats.

Startnummer
I systemet finns det möjlighet att välja mellan manuellt eller
automatiskt startnummer.
Automatiskt startnummer
Om detta alternativ väljs kommer systemet automatiskt att sätta startnummer på skyttarna i
samband med att de registreras. Detta är lämpligt om skyttarna registreras direkt på dator i samband
med anmälan. Då behöver personalen i sekretariatet inte hålla reda på vilket startnummer som är
näst i tur att dela ut.
Att aktivera automatiskt startnummer gör det även möjligt för arrangören att ha två eller flera
platser för registrering. Systemet kommer själv att välja det första lediga startnumret vid
registreringen.
Manuellt startnummer
Om arrangören gärna vill skriva upp skyttarna med papper och penna istället för på dator i samband
med registreringen är det lämpligt att välja detta alternativ. Då får man i efterhand lägga in skyttarna
i systemet och då samtidigt ange det startnummer som är antecknat på pappret.

Särskiljning
De standardparametrar som finns angivna i regelverket för Gyttorp Cup kan inte inaktiveras i
systemet. Däremot kan arrangören välja att använda sig av ytterligare särskiljningsmetoder.
OBS! Nedanstående beskrivna särskiljningsmetoder måste aktiveras före tävlingen, annars kommer
det inte att visas lämpliga fält i resultatinmatningsvyn för skyttarna.
Hagelräkning
Om det här alternativet aktiveras kommer det att i vyn för skyttarnas
resultatregistrering att aktiveras ett fält som heter ”Hagelräkning”.
Denna parameter ska inte förväxlas med särskjutning, som handlar om aktiv särskjutning för ett fåtal
personer för att skilja dem åt i toppen av resultatlistan. Istället är detta fält till för att användas för
ett särskilt mål där man räknar samtliga träffade hagel hos varje skytt.
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Avståndsbedömning
Om det här alternativet aktiveras får man direkt välja om man
vill använda sig av ett eller två mål för avståndsbedömningen.
Avstånden kan anges med upp till två decimaler, men det går även bra
med en decimal eller heltal.
OBS! När tävlingen konfigureras, lämna avståndsfälten tomma eller
sätt avstånden till 0. Avstånden är tänkt att mätas efter tävlingens slut
för att minimera risken för att någon får reda på korrekt avstånd. När
avstånden är uppmätta efter tävlingens slut anges de här och korrekt särskiljning kan beräknas.

Projektorvisning
För att underlätta visning på projektor/TV finns det här två parametrar som arrangören själv kan
bestämma. Det bygger på att ett visst antal skyttar visas under en viss tid, sedan visas nästföljande
skyttar i resultatlistan.
Arrangören kan ange tidsintervall, vilket innebär hur lång tid en sida med skyttar ska visas innan
systemet byter till nästa sida. Om tidsintervallet ändras i den här vyn, måste resultatvisningssidan på
projektorn laddas om manuellt för att ändringarna ska börja gälla.
Arrangören kan även ange hur många rader som ska visas per sida. Beroende på projektor och
upplösning kan det skilja på hur många rader som klarar av att visas samtidigt. Om detta värde
ändras i den här vyn behöver resultatvisningssidan inte laddas om manuellt för att ändringarna ska
börja gälla. Det nya antalet rader visas nästa gång som systemet byter till nästa sida.

Flera varv inom tävlan
Systemets grundläge är att en och samma skytt enbart registreras en gång. Eventuella ytterligare
varv sker utom tävlan och registreras inte alls i systemet. Systemet har dock funktionalitet för att
stödja de arrangörer som tillåter att en och samma skytt går flera varv och där det bästa resultatet
räknas i resultatlistan för prisbordet. För att skyttar som går flera varv ska få det bästa resultatet
presenterat i resultatlistan behöver de startnummer som tillhör respektive skytt kopplas ihop.

Koppla ihop startnummer
Till att börja med registreras skyttens första start enligt beskrivningen för att lägga till ny skytt. Vid
den andra starten (eller vid ytterligare fler starter) registreras skytten återigen som vanligt. Det
existerar då två (eller fler) startnummer som avser samma skytt. För att systemet ska välja det bästa
resultatet kopplas skyttens startnummer ihop genom att på sidan ”Flera varv inom tävlan” (under
menyalternativet ”Flera varv”) ange de två startnummer som ska sammankopplas.
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Efter att sammankopplingen har skett visas den aktuella skyttens namn (som hämtas från det första
startnumret) och sedan vilka startnummer som har kopplats samman.

Om en skytt går tre eller flera varv registreras detta på motsvarande sätt som varv nummer två. Det
spelar då ingen roll vilket av skyttens tidigare startnummer som anges för sammankopplingen.

I exemplet med Niklas Persson sammankopplades först startnummer 1 och 4. I nästa steg
sammankopplades startnummer 1 och 6. Det hade dock lika gärna kunnat vara 4 och 6 som hade
kopplats samman. Det hade gett samma slutresultat.
För att ta bort en sammankoppling klickas knappen ”Redigera” på motsvarande rad. Då visas skyttens
namn och samtliga startnummer som finns sammankopplade för skytten. Klicka på ”Ta bort kopplat
startnummer” på den rad som ska tas bort.

Ett klick på knappen för startnummer 4 resulterar i att det då enbart är startnummer 1 och 6 som är
sammankopplade.
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Resultatlistor
De resultatlistor som beskrivs under just avsnittet ”Resultatlistor” visar det bästa varvet för en skytt
som har gått flera varv och där skyttens startnummer har kopplats ihop enligt beskrivningen i
ovanstående avsnitt.
I vissa fall finns det behov av att se en resultatlista där enbart det första varvet för respektive skytt
finns med. Reglerna för Gyttorp Cup säger att det enbart är skyttens första varv som ska användas för
kvalificering till riksfinalen. Därför kan arrangören behöva generera en resultatlista via knappen
under rubriken ”Resultatlista som avser kvalificering” och sedan manuellt skicka den via mail till
rikard.sodergren@swipnet.se. Denna resultatlista genereras efter avslutad tävling och skickas in med
uppmaningen att inte publiceras, utan enbart använda som referens när det gäller att kontrollera
skyttens kvalificeringar.
Om det inte finns någon skytt som har sammankopplade startnummer kommer nedanstående del
inte att visas på sidan för generering av resultatlistor.
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