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Betjenings anvisning for Distrikt 11/13s gamle tidtagningsanlæg: 

Generelt:  

Pause stopper stopuret midlertidigt. Gentaget tryk på pause genoptager stopur. 

Reset aktiveres når alle registreringer er bogført og man er klar til næste rytter. 

Metode A, B1, B2, B3 

Med 45 sekunders auto start. 

Dommer På banen Tidtager 
Knap tryk 

kommentar 

Klar til 
start 

Rytter må bevæge 
sig frit på banen. 
Ride op og hilse på 
dommer o.s.v. 

45 Der startes en nedtælling fra 45 mod nul.  
Ved nul startes tiden på banen automatisk uanset rytteren 
ikke har passeret start linjen. Bemærk at selv om rytter rider 
igennem start linjen så starter tiden ikke. 

Rytter nærmer sig 
start linjen 

Klar start Ved tryk på ”klar start” armeres tidtagningen. Vent med at 
trykke til du er sikker på at rytter ridder hen mod start linjen.
Hvis 45 sekunder udløber inden start linjen passeres så 
klarer anlægget selv at beslutte om det er det ene eller det 
andet der starter tiden. 

Klar til 
mål 

Rytter nærmer sig 
mål. 

Klar mål Husk at meddele tiden til skriver, speaker, dommer med høj 
og klar stemme lige umiddelbart efter tiden fremkommer på 
display. 

Tidsmåling mellem faserne i B metoder aftales med dommer.  

Metode B4 

Med 45 sekunders auto start. 

Tasten S/M aktiveres således S/M konstant står at læse i displayet. Herved gøres anlægget ”blind” overfor 
forskellen mellem start og mål – det vil sige det kan ikke se om det er start eller mål der rides igennem. S/M 
skal være aktiveret gennem hele klassen. Det antages at der er tre linjer på banen. Første linje er start fase 
et. Her skal der være en flag-markering af linjen. Anden og tredje linje er elektronisk. 

Dommer På banen Tidtager 
Knap tryk 

kommentar 

Klar til 
start 

Rytter må 
bevæge sig frit 
på banen. Ride 
op og hilse på 
dommer o.s.v. 

45 Der startes en nedtælling fra 45 mod nul.  
Ved nul startes tiden på banen automatisk uanset rytteren ikke har 
passeret start linjen. Bemærk at selv om rytter rider igennem start 
linjen så starter tiden ikke. 

Rytter passerer 
start linjen 

Man. start Manuel start af første fase. Vær opmærksom på flaget her. 
Hvis 45 sekunder udløber inden start linjen passeres så skal der ikke 
trykkes Man. start. 

Klar til 
fase 2 

Rytter nærmer 
sig slut fase 1 og 
start fase 2. 

B4 Når den elektroniske linje passeres vises tiden for fase 1 øverst i 
displayet, samtidig starter tidsmålingen af fase 2 i nederste display. 
Husk at meddele tiden til skriver, speaker, dommer med høj og klar 
stemme lige umiddelbart efter tiden fremkommer på display. Det vil 
her være en god ide om tidtageren kender den fejlfrie tid så tidtager 
meget hurtigt kan meddele at fejlfri tid er overskredet. 

Klar til 
mål 

Rytter nærmer 
sig slut fase 2 

Klar stop Husk at meddele tiden til skriver, speaker, dommer med høj og klar 
stemme lige umiddelbart efter tiden fremkommer på display 


