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SIAC batteristatus 13 dec 2022 

Tolereds AIK – Orienteringsklubben på Hisingen, Göteborg 

Inledning Under 2022 har vi haft göteborgslöpare som råkat ut för touch free-
funktionen (Air+) i deras SIAC-bricka har slutat att fungera på både 
USM och SM. 

SPORTident SPORTident ändrade sin rekommendation för när batteribyte bör ske 
på en SIAC under våren. Det har nu blivit mycket tydligare när 
batteribyte bör ske: 

 Batteriets livslängd beroende på användande är upp till 3 år. 
 Byte bör ske inom 3 år eller vid spänning på 2,80V eller lägre. 

 Datum för senaste batteribyte går att kontrollera på 
https://www.sportident.com/siacservice/ 

 Just nu sker batteribytena på fabriken i Tyskland, men SPORTident 
kommer under 2023 att börja göra batteribytena lokalt i Danderyd. 

Läget i Göteborg I Eventor finns 424 löpare i Göteborgs OF som har en SIAC som 
förvald bricka. Om man kontrollerar dessa brickor med SPORTidents 
tjänst får man: 

 257 brickor har ett batteri som är ok åldersmässigt 
 167 brickor har ett för gammalt batteri 
 2 brickor har inga uppgifter hos SPORTident 

 Det här betyder att 40% av brickorna i Göteborg har ett batteri där 
SPORTident inte längre garanterar funktionen. 

 Notera att det finns fler SIAC-brickor i Göteborg än så här. De 424 
brickorna ovan är enbart de som står som förvald bricka i Eventor.  

Elitlöpare Om vi begränsar oss till de 96 elitlöpare som finns i rankinglistan för 
2022 så får vi: 

 39 brickor som redan nu har ett för gammalt batteri 
 18 brickor som behöver ett batteribyte före sprint-SM i maj 
 39 brickor har ett batteri som är ok åldersmässigt 

 För aktiva elitlöpare så har just nu 40% av SIAC-brickorna ett för 
gammalt batteri för SPORTident ska garantera full funktion. Utan 
batteribyten så kommer den siffran att vara 60% vid sprint-SM i maj. 

Klubbar Klubbar i Göteborg med flest löpare som har SIAC som förvald bricka i 
Eventor: 

1. Göteborg-Majorna OK (68 st, varav 29 gamla) 
2. Tolered-Utby Ol-klubb (68 st, varav 41 gamla) 
3. IFK Göteborg Orientering (67 st, varav 28 gamla) 
4. Sävedalens AIK (45 st, varav 19 gamla) 
5. FK Herkules (24 st, varav 6 gamla) 

 Om någon vill ha uppgifterna på vilka löpare i sin klubb som har 
brickor som passerat 3 år i ålder på batteriet så hör av er. 

Batterispänning Utöver åldern på batteriet behöver det finnas energi kvar i batteriet. 
Det mäts genom spänningsnivån. En ny SIAC-rapporterar 2,98V.  

 MeOS har under året börjat skriva ut spänningen längst ned på 
sträcktidslappen vid varje utläsning: 

 

https://www.sportident.com/siacservice/
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 MeOS sparar dessa uppgifter och det går att se en sammanställning 
efter varje tävling. De senaste uppgifterna som jag fått tag på är från 
GMOK:s höstmedel den 2022-10-22. Där var det totalt är 8 SIAC-
brickor som har 2,80V eller lägre: 

 4 st på 2,80V 
 4 st på 0,90V (dessa kan inte använda touch free/Air+) 

 Alla utom en av dessa sju brickor hade ett batteri från 2016/2017. 
Batteriet på dessa var 5,5 år eller äldre. Den sista hade ett batteri från 
oktober 2021 men redovisade ändå 0,90V (vet ej varför). 

 En av de brickor som rapporterade 2,80V den 22 oktober tillhör en av 
våra klubbmedlemmar. Den brickan slutade att fungera en månad 
senare (den 25 november). När brickan slutade fungera rapporterade 
den 2,44V men klarade inte av att spara stämplingar vid 
radiokontroller med touch free (Air+). 

Måste jag byta? Kunskapsläget om batterierna i SIAC är fortfarande begränsat och 
beskeden från SPORTident Sverige har ändrats under senaste året. 

 Jag har själv en SIAC vars batteri har passerat tre år, men eftersom jag 
inte har någon för mig viktig tävling som kräver touch free (Air+) så 
kan jag tänka mig att chansa en stund. Om det dyker upp ett smidigt 
tillfälle att byta batteri så kommer jag att passa på. 

 Min bricka visar fortfarande 2,98V (full spänning), men jag är ändå 
tveksam till att låna ut den till någon som ska springa sprint-SM eller 
tävla i MtbO eller SkidO där touch free (Air+) måste fungera. 

 Ingen kommer till natt-SM med ett dåligt batteri till pannlampan. Då 
finns det ingen anledning att komma till sprint-SM med ett dåligt 
batteri i sin SIAC heller. 

Vad händer? När batteriet i SIAC-brickan är slut så kommer brickan att sluta att pipa 
och blinka. Det kommer fortfarande gå att stämpla traditionellt med 
brickan. Problemet uppstår om: 

 Löparen missar att brickan dör under loppet 
 Vid MtbO/SkidO där BS11-enheter med upp till 1,8 meter 

räckvidd används eftersom dessa inte har hål för traditionell 
stämpling. 

Störst risk? Störst risk att SIAC-bricka med ett gammalt batteri att sluta fungera är 
vid radiokontroller. Ett gammalt batteri kan mycket väl klara alla 
vanliga kontroller, men inte orka att leverera den extra ström som 
behövs vid radiokontroller.  

 Under året har vi sett både att brickor som slutar att fungera vid 
radiokontroller har lyckats att spara stämplingen och att de har 
misslyckats. Även om brickan misslyckas att stämpla vid 
radiokontrollen så kan brickan starta om och klara kontroller utan radio 
efter det. Det är alltså möjligt att ha alla stämplingar för alla kontroller 
utom de med radio vid utläsningen. 

 Som vanligt med batterier så minskar kapaciteten när det är kallt ute.   
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Air+-systemet Vid touch free-stämplingar (om brickan inte placeras i hålet) så sker 
enbart enkelriktad kommunikation från enheten till SIAC-brickan. 
Enheten får ingen information om vilka brickor som har stämplat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vid radiokontroller så får SIAC-brickan förutom kodsiffra och tid för 
stämplingen en uppmaning om att sända sin senaste stämpling över 
radio. SIAC-brickan skickar då sin information till en SRR-dongel som 
är kopplad till en ROC eller direkt till en dator: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vid radiokontroller gäller alltså: 

 Mer ström krävs från batteriet i SIAC-brickan 
(för att driva radioenheten i brickan) 

 Ingen information sparas i basenheten. 

Slutsats Underlaget är fortfarande för litet för att dra några säkra slutsatser. För 
det flesta löpare ser det ut som att åldern på batteriet kommer att en 
större begränsning än batterispänningen. Det är dock för tidigt att 
säga att så är fallet. 

 Elitlöpare och de som cyklar Svenska cupen i MtbO bör kolla upp hur 
åldern på sitt SIAC-batteri. När man investerar så mycket tid i träning 
och resor känns det dumt att chansa på att använda utrustning där 
SPORTident inte garanterar funktionen. 

Kontakt Har du frågor eller kompletterande information? Hör av dig till: 

 Peter Olsson 
peter.olsson@toleredsaik.se 
070-664 05 02 

mailto:peter.olsson@toleredsaik.se
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Bilaga 1: Ålder på batteriet i SIAC-brickorna 

 
 

Bilaga 2: SIAC-löparnas ålder 
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