NM RALLYCROSS 9-10 MAI 2015

<h2><a
href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1058649840830115&id=196328863
728888&fref=nf"><font color="#000000"><strong>Info fra NBF :NBF Rallycross
NM</strong></font></a></h2><p class="text_exposed_root
text_exposed"><strong>Informasjon vedr�rende tidtaging og resultatservice NM/NC l�p
2015</strong></p><div class="text_exposed_root text_exposed"> </div> <p>���� I 2014
m�te det skaffes nye personer til �drifte resultatservicen i NM/NC da den personen s<span
class="text_exposed_show">om hadde gjort dette i mange � ikke �nsker �fortsette. Det ble da
i forkant av 2014 sesongen innkj�pt nytt utstyr til denne tjenesten. Det er samme
tidtagningssystem (software) som blir brukt i 2015 som 2014, ikke noe nytt system som er tatt i
bruk.<br />�</span><span class="text_exposed_show">I forkant av 2014 sesongen startet da
arbeidet med �finne nytt personell til �drifte dette systemet. Det finnes dessverre ikke firmaer
som driver dette profesjonelt i Norge. Vi kom da i kontakt med en person som var kjent med
resultat og tidtaging generelt og som tok p�seg jobben med NM/NC serien 2014. Dette er
omfattende programmer som krever kunnskap for �sette seg inn i. Vi snakker da om
programmer som kan brukes i forbindelse med transpondere.<br /> Dessverre hadde ikke
denne personen mulighet til �fortsette i 2015 og vi m�te p�nytt ut �finne personell til denne
driften. Dette arbeidet startet i desember 2014 og i februar 2015 var en avtale p�plass.
Dessverre er det s�n at det ikke er mulig �pr�vekj�re og teste ut dette p�l�p f�r NM/NC
sesongen starter da det ikke er slike l�p s�tidlig i Norge. Vedkommende som har tatt p�seg
jobben i � har jobbet med programmet siden februar, i samarbeid med leverand�r fra
Nederland. S�er det alltid s�n at teori og praksis ikke alltid henger like godt sammen og det er
umulig �forutse alt som kan skje.<br />�</span></p><p><span
class="text_exposed_show">P�runden p�Grenland skjedde det fatale at alle resultater fra
l�rdag var borte fra systemet n� man skulle starte opp s�ndag. Disse resultatene fantes i
backup, men det ble en stor jobb �finne de frem igjen. Dette medf�rte store forsinkelser som
forplantet seg hele dagen fordi man stadig m�te rette opp og hente fra backup. Det er
ogs�s�n at n� noe g� galt blir man usikker og det ble brukt ekstra tid for �dobbeltsjekke at
det som kom ut ble riktig. Det ble gjort en stor innsats fra b�e ansvarlig tidtager, samt
l�psledelse og andre for �f�dette riktig resten av dagen. Og slik tar tid, men man valgte det for
�f�mest mulig riktige resultater ut. Dette er ikke noe NMK Grenland som arrang�r kan lastes
for.<br /> At det ikke var Live-service var en misforst�lse. N� vi tegnet denne avtalen i 2014
gikk det ikke frem at vi m�te fornye lisensen for dette hvert �. Det burde vi selvf�lgelig ha
visst, ikke bare antatt at dette fornyet seg automatisk. Dette er n�ordnet og dette vil gjelde fra
neste runde.<br /> </span></p><p><span class="text_exposed_show">Det jobbes n�frem mot
neste NM/NC runde. Vi h�er alle har forst�lse for at de som jobber med dette gj�r alt de kan
for at dette skal bli bra (noe som selvf�lgelig ogs�var intensjonen f�r f�rste NM runde).
Verken arrang�rer, deltagere eller andre er tjent med at vi mister de vi har knyttet til oss
n�ogs� M�vi ut og hente dette fra utlandet vil det bli et kostnadsp�rsm� som vi ikke tror noen
er tjent med eller interessert i. Vi m�derfor ta vare p�og konstruktivt samarbeide med de som
sier seg villig til �gj�re en slik jobb for at vi skal f�til dette.</span>�</p><p>Oslo 12 mai
2015</p><p>Norges Bilsport Forbund�</p>
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