
Hva er Livelox? 

Livelox er et analyseverktøy for orientering. Det er utviklet med tanke på at det skal være enkelt å 

visualisere og analysere rutevalg på et kart. Deler av Livelox krever abonnement, men O-gruppa har 

et klubbabonnement som dekker medlemmene også. 

Nedenfor er en instruksjon i hvordan du bruker Livelox. Den har følgende deler: 

• Dette trenger du først 

• Dette gjør du før du løper 

• Dette gjør du etter løpet 

• Innlogging og registrering på Livelox 

• Analyse av løp 

• Vil du vite mer? 

 

Dette trenger du først: 

Vi anbefaler å bruke Eventor sin pålogging til å registrere løp. Dersom du ikke har en slik bruker kan 

den settes opp av o-gruppa. Har du ikke mottatt noen mail med påloggingsinformasjon kan du ta 

kontakt med Stian Skjævesland (sstian@online.no / 918 24339 / eller bare direkte gjennom 

Facebook-gruppa). 

 

Dette gjør du før du løper: 

For at løpet ditt skal bli registrert må du lagre et såkalt GPS-spor, det som i Livelox kalles en «rute». 

Dette inneholder informasjon om hvor du har vært til enhver tid gjennom løpet. Dette kan du gjøre 

på to måter, enten ved hjelp av pulsklokke med GPS-funksjon, eller ved hjelp av mobiltelefon. 

• Har du GPS-klokke passer du på å starte denne idet du står på startstreken. Merk at noen 

klokker trenger noen sekunder på å finne GPS-signaler før du trykker start og legger i vei. Når 

du kommer i mål stanser du aktiviteten på klokka. 

• Har du mobil kan du bruke Livelox sin app direkte. Logg inn ved å velge «Log in with Eventor 

Norge», deretter bruker du brukernavn og passord du har mottatt på mail. Normalt vil appen 

automatisk forstå hvilket løp som er i nærheten av der du står og velge dette. Da gjenstår det 

bare å velge hvilken klasse/løype du skal delta i. Når det er gjort er du klar og kan klikke den 

store røde sirkelen for å starte tida. Når du kommer i mål trykker du knappen igjen og 

stanser aktiviteten. Deretter skal du kunne lagre løpet ditt direkte til Livelox.  

 

Dette gjør du etter løpet 

Dersom du brukte mobilappen fra Livelox er løpet ditt allerede lastet inn.  

For de som bruker klokke er det et steg til for å få data inn. GPS-sporet lagres i en fil av typen GPX. 

Denne kan eksporteres fra alle klokker som har GPS-funksjon. Klokken må først synkroniseres med PC 

på vanlig vis. 

Her er et eksempel for eksport fra Polar-klokker og appen Polar Flow. 

Åpne aktiviteten du har gjennomført. Nederst på siden vil det være en knapp som heter «Export 

session». Her velger du «Route (GPX)». Da vil filen lagres til din datamaskin. 
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Innlogging og registrering på Livelox 

Gå til www.livelox.com med din nettleser og velg «Logg inn» oppe til høyre. Logg inn med din ID fra 

Eventor Norge. Etter innlogging ser du listen over løp som er tilgjengelige i regionen. Ved å klikke 

«Min klubbs arrangementer» vil du kun få opp løpene til MIL. 

 

 

Dersom du skal laste inn ruten din klikker du på arrangementet og deretter «Legg til rute». 

(Dersom du bruker løpe/sykle-appen Strava så kan denne kobles direkte opp mot Livelox for 

automatisk oppkobling av rute).   
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Analyse av løp 

Etter at du har registrert løpet ditt vil du kunne åpne det til avspilling. I avspilleren kan du se ditt 

eksakte veivalg fra post til post. 

 

Når arrangementet er avsluttet vil du også få tilgang til GPS-spor fra alle de andre deltakerne. 

Deltakerne står da i lista til venstre og ved å trykke start-knappen vil du se løpene side om side. 

Velger du «Strekk» kan du se rutene som ble valgt og sammenligne dine valg med de andre løperne. 

 

 

Vil du vite mer? 

Se ytterligere dokumentasjon om Livelox på  

https://www.livelox.com/Documentation eller https://www.livelox.com/Home/Faq. 
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