NYT! INDIVIDUELLE LØBETIDER VHA DEPECHEN
Ud over holdtider registreres der som noget nyt i år også individuelle løbetider.
Tidtagningschippen sidder i depechen, som følger hver løber (eller hele Walk-holdet) fra start
til mål.
Husk at registrere navne på de holddeltagere, hvis personlige tid skal fremgå af
resultatlisten – læs mere nedenfor under Tilmeldingsprofil.
Sådan måles tiderne:
Holdtid: Samlet tid fra første løber krydser startstregen, til sidste løber krydser målstregen,
dvs. inkl. skiftetid.
Individuel tid: Tiden fra en løber krydser startstregen, til han krydser målstregen, dvs. uden
skiftetid.
TILMELDINGSPROFIL
I skal registrere navne på alle deltagere på jeres stafet- eller walkhold, hvis jeres individuelle
tider skal fremgå af resultatlisten.
I kan angive deltagernes navne ved tilmelding eller senere ved at logge ind på holdets
tilmeldingsprofil. I kan selv vælge, hvor mange holddeltagere, der skal angives navn på. I kan
angive navne på holddeltagere får, under eller efter løbet.
Det er den person, der har tilmeldt holdet, som har fået tilsendt log in-oplysninger til holdets
profil. I tvivl om hvordan I logger ind?
Tilføj alle holddeltageres mailadresser
I kan angive alle holddeltageres mailadresser, så alle på holdet modtager den vigtige
praktiske information, som ellers kun bliver sendt til tilmelderens mailadresse.
DHL Stafetten – Log-in og adgangskode
Hvad skal jeg bruge mit login til tilmeldingsprofilen til?
Med et login kan du logge ind på din tilmeldingsprofil og ændre i data efter tilmelding – og
også efter løbet. I kan fx ændre holdklasse, navne og e-mail-adresser på holddeltagere og
holdnavne m.m.
Hvordan får jeg et login?
Når du har tilmeldt et eller flere løbehold, genereres der et login til din tilmeldingsprofil. Loginoplysningerne får du tilsendt i en bekræftelsesmail umiddelbart efter tilmelding.
Jeg har ikke noget login til mit holds tilmeldingsprofil. Hvad gør jeg?
Den person, der foretager tilmeldingen af et hold, får tilsendt login-oplysninger per mail, så I
kan logge ind og foretage ændringer efter tilmelding.
Hvis du som holddeltager / holdansvarlig ønsker log-in til holdets profil, skal du kontakte den
person i jeres virksomhed, der er ansvarlig for tilmelding.

	
  

