
Installering og bruk av 

Programmet for registrering av resultat i konkurranseklypping av sau 

 

1) Kopier programmet over til harddisken. Legg det i ein passande katalog. 

 

2) Start Microsoft Excel. Gå på Åpne og hent inn programmet / skjemaet frå den katalogen 

det blei lagt. 

 

3) Viktig! Gå på Fil – Lagre som….. – og gi programmet eit nytt namn, helst eit som er 

naturleg i forhold til konkurransen (eks: Seniorklassen, første heat). 

 

4) No skriv ein inn dei opplysningane ein har – klasse, heat, tal på sau, tal sekund per 

tidspoeng og kompensasjonspoenga for sorteringsmåten. Namna på deltakarane kan ein 

og fylle inn. 

 

5) Etterkvart som resultata kjem inn frå dommarane, legg ein dette inn i skjemaet. (Det går 

ikkje an å skrive i andre celler ein der ein høyrer til å skriva – dette er for å verna formlar 

som ligg i nokre av cellene.) 

 

6) Når alle resultata er lagt inn og ein ønskjer å få eit skjema som viser den beste øvst og så 

nedover, gjer ein følgjande: 

a Gå på Verktøy – Beskyttelse – Opphev arkbeskyttelse 

b Merk frå og med den cella som heiter Navn – til og med cella Total – 

og nedover til ein har med alle deltakarane. (Det er altså bare kolonne 1 

(Nr) som ikkje skal vera merka. ) 

c No går ein på Data – Sorter… – under Sorter etter finn du ei liste med 

alle cellenamna frå Navn til Total (nedst), her vel ein Total. 

d Sidan vi ønskjer stigande sortering er det bare til å velja OK. 

e No skal deltakarane vera ordna etter prestasjonen deira. No kan ein 

eventuelt sletta ubrukte radar nedst på skjemaet – og deretter skriva ut ei 

resultatliste. 

 

7) No skulle det vera klart for å henta inn eit nytt skjema…..begynn frå punkt 2 igjen. 


