Sportident Nyhetsbrev 1-2008
Nu lanserar vi en ny Sportidentbricka för orientering även i Sverige: SI-Card 9. Denna bricka är en utveckling
av den snabba SI-Card 6.
Vår framåtsträvan och vilja att fortsätta utvecklingen av Sportident har nu inneburit att vi inte längre kan vara
bakåtkompatibla för stationer som lanserades för 11 år sedan. För att ni som löpare ska kunna ta del av denna
utveckling måste ni som är arrangörer (som ju egentligen är samma personer) hjälpa till med vissa saker.

Kampanjpris på SI-Card 9 t.o.m. 2008-03-15
Ordinarie pris: 425,-

T.o.m. 2008-03-15 350,två färger: svart kropp med silvertopp eller gröntopp
ej personligt nummer under kampanjen
Tekniska detaljer:
9:an är något snabbare än SI-Card 6
Samma typ av chip med lång livslängd
Kan lagra för och efternamn som visas vid utskrift på t.ex. termoprintern.
Billigare än 6:an.
9:an kan precis som 6:an beställas med ”eget nummer” mellan 1.000.000 -> 1.999.999. (ej under
kampanjen)

Begränsningar:
Funkar ENDAST i nya Basenheter och Masterstationer BSx7 eller BSx8 med sw 4.49 eller högre.
9:an klarar 50 stämplingar inkl. start, mål och töm
Funkar i följande dataprogram: Si-Timec, OLA (inom kort), Sportsoftware

Arrangörsinfo:
Fördelar för arrangören med att endast köra med nya stationer:
o Driftsäkerheten ökar, stationen är alltid igång - startar så fort man stämplar
o Mindre jobb med programmering, om man inte behöver ändra kodsiffra behöver man bara synka
klockorna.
o Klockorna har väldigt liten avvikelse (> 1sekukund/vecka), och man kan se tiden i displayen
Vid planeringen av tävlingen, bestäm redan på ett tidigt stadium om ni kommer att köra med gamla
stationer (BSx3-6), mixad uppsättning av stationer eller enbart nya stationer (BSx7/8). Då är ni bättre
förberedda på tävlingsdagen.
Ange i er inbjudan om ni enbart använder BSx7/8, t.ex:
o Stämplingssystem: Sportident (endast BSx7/8 )
Kontrollera alltid minst en gång per år om ni har den senaste mjukvaran (SW) i stationerna
Funkar i följande dataprogram: Si-Timec, OLA (inom kort), Sportsoftware
Utanför Sverige har SI-Card 9 sålts ett tag och vissa arrangörer har redan haft kontakt med dessa brickor via
utländska löpare som kommer till Sverige för att tävla. Genom att redan i inbjudan tala om detta kommer ni
som arrangör att vara bättre förberedda på vilka brickor som löparna kommer med.

Så här känner du igen BSx7/8:
1. Har alltid ett serienummer över 70 000.
2. Har alltid display, antingen på undersidan eller ovansidan.

Löparinfo:
Du som köper en av de nya brickorna (gäller inte SI-Card 5 och 6) rekommenderas att ha en av
brickorna 5 eller 6 i reserv.
Du måste själv kontrollera om tävlingen du anmäler dig till endast kör med de nya stationerna (BSx7/8)
Om du försöker stämpla på en ”gammal” station (BSx3-6)så får du ingen bekräftelse och ingen
stämpling. Du kan alltså inte ens tömma brickan.
Tänk på att arrangören MÅSTE använda nya basenheter och masterstationer på hela tävlingen för att dessa ska
fungera. Många föreningar/distrikt har redan gått över till att använda de nya basenheterna men tills vidare
måste du som köper dessa brickor själv kolla med arrangören om de nya brickorna går att använda. Vi
rekommenderar därför att du behåller din gamla SI-Card 5/6 så länge som reservbricka.

Översikt Sportident brickor
2008-02-06

SI-card 5
1-499 999

SI-card 6
500 000-999-999

personlig info
Kundservice

saknas

Livslängd
användningsomr.

obegränsad
OL+multispor
t
Fingerbricka
65 x 17
Röd, blå
330ms
12h

fullständigt
bricknummer
reservation, färgval
Obegränsad
OL+multisport

Bricknummer

Form/storlek(mm)

Kompatibilitet

1-255
39 (33 +6R)
30+6R)
Check, start,
mål
Alla stationer

Fingerbricka
65 x 17
2 x 8 färger
130ms
1 vecka (4 veckor
relativt)
1-1024
68
64
töm, check start,
mål
Alla stationer

Pris (SEK inkl moms)

299,-

525,-

Färger
Stämplingstid
Tidsformat
Kodsiffror
Antal stämpl. totalt
Antal kontrollstämpl.
Special stämplingar

SI-card 8
2 000 000-2 999
999
för+efternamn

SI-card 9
1 000 000-1 999 999

obegränsad
skolsport

för+efternamn
bricknummer
reservation, färgval
obegränsad
OL+multisport

Fingerbricka
65 x 17
1 färg
115ms
1 vecka (4 veckor
relativt)
1-1024
33
30
töm, start, mål

Fingerbricka
65 x 17
2 x 8 färger
115ms
1 vecka (4 veckor
relativt)
1-1024
53
50
töm, start, mål

BSx7 + BSx8
SW 4.49
325,-

BSx7 + BSx8
SW 4.49
425,-

pCard
4 000 000-4 999
999
fullständigt
Valfritt 4-färgstryck
4 år
Företag/skola
”kreditkort”
54 x 54
4-färgs tryck
115ms
1 vecka (4 veckor
relativt)
1-1024
23
20
töm, start, mål +
bonus
BSx7 + BSx8
SW 4.49
offereras

tCard
6 000 000-6 999
999
för+efternamn
Valfritt 4färgstryck
4 år
tourism
”kreditkort”
54 x 54
4-färgs tryck
115ms
Full kalender
1-256
28
25
töm, start, mål
BSx7 + BSx8
SW 5.53
offereras

