
Enkel instruktion att ladda upp rutt från 
GARMIN-klocka till LIVELOX 

 

VAD BEHÖVS: 

• Garmin-klocka med inspelad rutt. 

• Sladd för överföring/laddning mellan klocka och dator. 

• Dator med internetuppkoppling och USB-uttag. 

• Inloggningsuppgifter till LIVELOX, samma som de personliga till EVENTOR. 

 

HUR GÅR TILLVÄGA: 

• Anslut USB-sladden till ledigt uttag i datorn som är påslagen med internetuppkoppling 

• Öppna en web-läsare, Google Chrome fungerar för mig. 

• Skriv in livelox.com i adressfältet. 

• Om allt fungerar så kommer ni till denna sida. 

•  
• Klicka på Logga in uppe till höger. 

• Följande bild kommer upp. 



•  
• Under Inloggningssysten skall det vara Eventor Sverige, ange sedan samma 

inloggningsuppgifter som ni har till Eventor. Inloggningsuppgifterna till Eventor måste en 

Klubbadministratör i Idrottonline skapa åt er. 

• Följande bild kommer upp efter att inloggningsuppgifterna angetts och man klickat på Logga 

in. 

•  
• Uppe till höger se man namn på den inloggade. 

• Klicka på De senaste aktiviteterna, då kommer en bild liknande denna upp. 



•  
• Här går det att söka på olika saker, ändra de olika sökfälten efter behov. 

• Exempelvis: senaste månaden, Sverige, OK Milan och Avstånd, då kommer det se ut ungefär 

som denna bild. 

•  
• I rullisten hittar man då OK Milans alla aktiviteter senaste månaden i Livelox. 

• Leta rätt på den aktivitet som rutten från klockan skall knytas till och klicka på den. 

• Då kommer en sida liknande denna upp. 



•  
• Här kan man göra på olika sätt, dels kan man klicka på banan/klassen som man ska lägga till 

sin rutt på eller så klickar man på lägg till rutt. 

ALTERNATIV 1 
• Klicka på banan/klassen som man ska lägga till sin rutt på, då visas något som liknar detta: 

•  
• Här klickar man på de tre sträcken under Uppspelning och till höger om Aktivitet, följande 

visas: 



•  
• Klickat på Lägg till rutt. 

•  
• Är det en träning utan resultat som laddas upp typ Veckans bana så klickar man på Importera 

från fil. Är det en träning med resultat så letar man på det namn som gäller efter att man 

markerat en befintlig deltagare. Här kan man även ladda upp andras rutter som tex saknar 

egen inloggning i Livelox genom att endera markera en klubbkamrat och sedan leta på denna 

eller skriva in ett namn efter att man markerat En annan person. Följande visas när man har 

rätt namn och klickar på Importera rutt från fil. 



•  
• Då klickar vi på Ladda upp fil och följande visas. 

•  
• Någonstans till vänster i rutan kommer ”klockan” att synas, i mitt fall heter den GARMIN 

FORERUNNER 735XT, markera den så kommer några mappar att synas till höger dubbel 

klicka på GARMIN och följande visas. 



•  
• Dubbelklicka på ACTIVITY och då kommer filer upp med .FIT det är dessa filer som är era 

aktiviteter. Klicka på Senast ändrad så att de sorteras i datumordning för att lätt hitta filen 

som ska laddas upp. 

•  
• Välj nu den fil som är aktuell, i kolumnen Senast ändrad visas datumet och tiden när filen 

sparades på klockan. Markerad filen och klicka sedan på ÖPPNA ner till höger. Filen laddas då 

upp till Livelox, sidan kommer då att se ut ungefär så här 



•  
• SCROLLA ner för att se nedre delen av sidan. 

•  
• Klicka på Spara. 

• Nu kommer rutten att sparas till Livelox och uppspelningen av aktuell bana/klass kommer att 

visas. 



•   
• Nu är allt klart För analys. 

ALTERNATIV 2 
• När man klickar på Lägg till rutt, då kommer denna sida upp. 

•  
• Då klickar vi på Ladda upp fil och följande visas. 



•  
• Någonstans till vänster i rutan kommer ”klockan” att synas, i mitt fall heter den GARMIN 

FORERUNNER 735XT, markera den så kommer några mappar att synas till höger dubbel 

klicka på GARMIN och följande visas. 

•  
• Dubbelklicka på ACTIVITY och då kommer filer upp med .FIT det är dessa filer som är era 

aktiviteter. Klicka på senast ändrad så att de sorteras i datumordning för att lätt hitta filen 

som ska laddas upp. 



•  
• Välj nu den fil som är aktuell, i kolumnen Senast ändrad visas datumet och tiden när filen 

sparades på klockan. Markerad filen och klicka sedan på ÖPPNA ner till höger. Filen laddas då 

upp till Livelox, sidan kommer då att se ut ungefär så här 

•  
• SCROLLA ner för att se nedre delen av sidan. 



•  
• Här ska rutten kopplas till rätt aktivitet, Aktiviteten är förvald så vi väljer klass med hjälp av 

pilen till höger. 

•  
• Klicka på spara, och följande sida visas om allt är rätt. 



•  
• Nu är rutten inladdad till Livelox, klicka på bana 1 så kommer man till uppspelningen för Bana 

1.  

LYCKA TILL 

Peppe 


