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STARTBEVIS, Digitala Midnattsloppet 2022

Hej Hans Sundgren!
Här kommer ditt STARTBEVIS till Digitala Midnattsloppet 2022
Klass: 5 Km
Startnummer: 40004
Lösenord/RegistrationID till APPEN: ML:24RR
Användarnamn/Efternamn till APPEN: Sundgren
Tröjstorlek: Herr L
Medalj: JA
Du kan springa loppet mellan den 13/8 kl 12:30 och den 28/8 kl 23:59. Hur
många gånger du vill. Din bästa tid räknas.
Deltagartröjan och eventuell medalj skickas hem till dig med start den 3 augusti. Det tar ca 3‐4 dagar för
tröjan att komma hem till den adress du angav i samband med anmälan.
DELTAGAR‐APPEN
ATT TÄNKA PÅ FÖR ATT TIDTAGNING/LJUDFILER SKA FUNGERA:
1

1. Om du tidigare haft appen installerad, radera den innan du laddar hem den nya versionen. Håll utskik
efter uppdateringar dagarna innan du skall starta så att du har den senaste versionen installerad när du
springer.
2. Ladda hem appen från länkarna APPSTORE eller Google Play.
3. För dig med Android: Se till att energisparläget för appen är avstängt.
4. För att ta del av ljudupplevelsen, undvik att använda andra appar som spelar ljud under loppets gång
(t.ex. Spotify).
5. Se till att ha BRA 4G/3G täckning när du springer och allra viktigast när du startar loppet. OBS! Tryck
igång loppet när du är utomhus. Ha gärna mobilen i hållare på armen eller i handen.
6. När du trycker Starta Tracking startar en 10 sekunders nedräkning innan löptiden börjar.
7. Se till att batteriet är fulladdat innan du startar.
Frågor kring anmälan? Maila vår kundtjänst på info@midnattsloppet.com och ange startnummer 40004 i
samband med ärendet.
Följ oss via Facebook och Instagram
PS. För dig som inte vill/kan använda vår deltagar‐app och vill ha ditt resultat registrerat gör det genom att
ladda upp ditt resultat här. Sök upp dig i resultatlistan och logga in vid den gröna knappen.
Med vänliga hälsningar / Midnattsloppet
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