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Inledning 

I manualen har jag försökt beskriva kortfattat och enkelt (?) med bilder hur alla 

tänkbara scenarion skall gå till på mx-results.com. Vänligen läs igenom noga innan ni 

ger upp. Ger ni upp är det dock bara att höra av sig till mig. 

 

Mvh 

Jonas



Hitta till mx-results 
1 – Gå till www.mx-results.com 

 

OBS! Ibland dyker följande meddelande upp: 

 
Klicka då på ”OK”, tryck sedan på knappen ”F5” på tangentbordet för att ladda om 

sidan. Det är en bug som förhoppningsvis försvinner en vacker dag. 

 



Att skapa en användare på mx-results och göra rätt val 

Detta avsnitt är en kopia från mx-results, finns också på http://www.mx-

results.com/News/NewsPost.aspx?newsPostId=11 

 

Lagledare (personen som anmäler förarna), förare (som har föraruppgifterna) och 

serie-administratörer (som lägger upp tävlingarna och lagen etc) måste registrera ett 

konto, det görs genom att trycka på 'Bli medlem' under 'Logga in'-rutan till höger. 

 
 

 

Lagledare  
Välj nej på förarfrågan  

 
och ja på frågan om du är klubbaktiv  

 
därefter väljer ni klubb och uppgift som lagledare: 

 
 



Förare 
Registrera en användare och svara ja på förfrågan 

 
fyll därefter i alla dina uppgifter  

 

Serie-administratör  
Registrera en användare (KLUBBAKTIV OBS, gör som lagledarna ovan t ex) och 
ansök på inställningsidan för att bli serie-administratör. 

 

1 – Välj inställningar (till höger på hemsidan) 

 
2 – Välj Klubbaktiv (texten efter Konto:Standard |): och därefter fliken ansök 

 
3 – Maila jonas@enebacken.com om detta, ge mig användarnamn också 



Tidtagningspersonal 

Gör precis som lagledarna men skall du hålla i flera tävlingar får du ”byta klubb” för 

den tävlingen som du vill hämta hem startlistan för: 

 

Du kommer till bilden nedan genom att trycka på inställningar och sedan klubbaktiv 

(texten efter Konto:Standard |): 



Att logga in 

 
 



Att anmäla sitt lag 

1 – Logga in enligt ovan 

 

2 – Välj fliken Serie och välj rätt serie i listan som då kommer fram: 

 
 

3 – Välj sedan fliken ”Tävlingar” och för den aktuella tävlingen väljer man sedan 

”Anmäl lag” 

 

  



4 – Nu återstår bara att anmäla förarna. Först väljer man rätt förare i listan, sedan ger 

man denne ett startnummer (obs vi har fasta startnummer i serien i år). 

Därefter trycker man bara på knappen ”Lägg till förare” 

 

Vill man ta bort en förare, t ex Jonatan Dahlgren i bilden nedan, klickar man bara på 

det röda krysset till vänster om hans startnummer. Enklare kan det knappast bli! 

 

 
 



Att hämta hem en startlista 

Ofta är det samma person som kör tidtagningen för flera klubbar. Denna måste då 

byta klubb tillfälligt för att få hem startlistan. Se hur man gör i avsnittet 

”tidtagninspersonal” under avsnittet ”Att skapa en användare på mx-results och göra 

rätt val”. 

 

1 - Därefter väljer man fliken Serie och rätt division (obs två divisioner för varje 

tävling, en representation och en reserv).  

 
 

2 – Tryck på länken ”Ladda ner startlista”. Denna kan du öppna i t ex excel. 

 



Att lägga upp resultat (fil/länk) och uppdatera totalen (tabell) 
1 – Logga in enligt ovan 

 

2 – Välj fliken ”Serie” under hemsidans logga, i listan så väljer du sedan den aktuella 

divisionen, obs att södra också finns med så välj rätt distrikt. Reserven är sin egen 

division så man lägger in deras resultat där. 

 
 

3 – Välj fliken administration och därefter fliken tävlingar som kommer upp efter att 

man valt administration (!) 

 

 
 

4 – För respektive tävling kan man nu välja att lägga till tabell och skapa resultat. 

Har man redan gjort det så finns valen ändra resultat och ta bort tabell (om något har 

gått snett orderntligt). 

Först visar jag hur man lägger in reultat (avsnitt ”Lägg in resultet”) 

Sedan visar jag hur man uppdaterar/lägger till tabell dvs fixar totalsammanställningen 

(avsnitt ”Uppdatera totalsammanställning/tabell”) 

 

 



Lägg in resultat 

 

Jag väljer att ändra resultat för hallsbergs tävling, klickar då på ändra resultat (bilden 

ovan), det ser samma ut som när man väljer skapa resultat. 

1 - Här fyller man först i ett namn på heatet (längst ner) och sedan trycker man på 

knappen lägg till. 

 

 
 

Nu är Kval 2 valt eftersom vi skapade den precis, hade vi velat lägga in ett resultat för 

kval 1 nedan så hade vi tryckt på länken ”Välj” till vänster om ”Kval 1” i listan med 

”Kval 1” och ”Kval 2”. 

 

2 - Skall man lägga in en länk skriver man bara in adressen ( tex 

http://www.mylaps.com/results/showevent.jsp?id=428358 ) i fältet under ”Länk” och 

trycker på knappen ”Lägg till”. 

Skall man lägga in en pdf-fil, tex kvalheatets resultatlista så väljer man först 

”browse”, sedan väljer man filen på sin dator (dialogruta kommer upp) och sedan 

”Lägg till” 

 

 



Uppdatera totalsammanställning/tabell 

1 – Välj Lägg till tabell om ingen tabell finns. Annars gå direkt till punkt 2. 

 
 

2 – Välj administration, därefter tabell för rätt serie. 

 
3 – Nu är det bara att fylla i FP (förarpoäng) och KP (klubbpoäng) för de tävlingar 

man önskar ändra/fylla i. När man är klar MÅSTE MAN TRYCKA PÅ KNAPPEN 
”UPPDATERA”. Då sorteras tabellen om. 


