
Västerås 2018-03-08 

Instruktion – Hur man fyller i VF-cupens resultatfil 
 

1. Resultatfil för VF-cupen finns på VFK´s hemsida; 

http://vasterasfriidrott.se/medlemmar/traningsinfomation  

Det är en lösenordsskyddad sida. Lösenord: vfk2015 

 

Här finns också filen Poängtabeller VF-cupen, som behövs för att utifrån resultat kunna räkna 

fram aktuellt poäng. 

 

Om det är en pågående VF-cup, så gäller det givetvis att hämta den senaste resultatfilen, 

alltså från den senaste deltävlingen. 

 

2. Man går till den flik som avser aktuell tävling. 

 
 

3. Här skriver man in alla resultat från aktuell tävling. Dessa hämtas från resultatprotokollen 

från tävlingen. Var NOGRANNA med att skriva rätt namn. Ibland skriver barnen otydligt. Ett 

tips om man är osäker kan vara att gå tillbaka till en tidigare deltävling och se om namnet 

finns med där. 

 

4. Sedan är det dags att sätta poäng. Då måste man öppna filen Poängtabeller VF-cupen och 

välja rätt gren genom att välja flik. I vissa grenar, men inte alla, så skiljer man mellan pojkar 

(P) och flickor (F). 

 
 

5. Ett resultat kan aldrig ge en bättre/högre poäng, utan resultat avrundas ALLTID nedåt till den 

LÄGRE poängen. I kast och hopp innebär det till det lägre/sämre resultatet. I löpning innebär 

det till det högre/sämre resultatet. 

 

Exempel: Någon har hoppat 3,23m i längd. Poängtabellen visar: 

 
Detta resultat ger 29 poäng. 

 

http://vasterasfriidrott.se/medlemmar/traningsinfomation


Exempel: Någon har springer 60m på 10,01. Poängtabellen visar: 

 
Detta resultat ger 32 poäng. 

 

6. Man skriver därefter in poängen efter resultatet. 

 
 

7. När detta är klart så är det dags att flytta över poängen till sammanställningsflikarna, pojkar 

för sig, flickor för sig. 

 
 

8. Här går man till aktuell kolumn, sorterat på datum och gren. Letar rätt på rätt person och 

skriver in aktuell poäng. 

 
 

9. Om ett barn/ungdom inte finns sedan tidigare (ej har varit med i en tidigare deltävling) så får 

man skriva in namnet på en ny rad längst ned. 

 

10. När man har skrivit in alla poäng för aktuell deltävling så måste man sedan sortera hela 

sammanställningsfliken eftersom totalpoängen (kolumn P) nu kan ha förändrats. Detta gör 

man genom att 

a. markera alla rader från rad 3 och nedåt 

 



b. välj ’Sortera och filtrera’ därefter ’Anpassad sortering…’ 

 
 

c. ange nedanstående värden: 

 
Tryck OK. 

 

11. Eftersom man nu sorterat om hela sammanställningsfliken efter totalpoängen (kolumn P) så 

kommer placeringen (kolumn A) att ha förändrats, så kolumn A måste nu uppdateras. 

 
 

Detta gör man genom att 

a. manuellt skriva in 1 i cell 4A och 2 i cell 5A. Därefter markerar man cell 4A och cell 

5A. Därefter tar man tag i den lilla rutan längst ned till höger i cell 5A och drar den 

hela vägen ned till den sista placeringen i kolumnen. 

 

 



12. Spara! Kom ihåg att döpa om filen efter aktuell deltävling och datum. 

 

13. Filen skickas till sportchef@vasterasfriidrott.se och pgskoog@gmail.com så kommer någon 

av dem att lägga upp filen på Västerås FK´s hemsida. 

 

14. KLART!  
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