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1. Last ned RaceONE og søk i appen på Holmenkollstafetten
– Finnes på App Store og Google Play

1. Last ned RaceONE og søk på Holmenkollstafetten
– Finnes på App Store og Google Play

2. Live-tracking
Tracking fra stafettpinnen – søk opp laget med startnummer eller lagnavn, og
klikk «følg». Trackingen av laget er basert på vekslingstider, og gir estimerte
tider. For nøyaktig tracking brukes GPS-tracking som forklart under.

2. Søk opp laget via lagnavn eller startnummer og klikk på «følg» til høyre på
linjen for å følge laget.

GPS-tracking – Vil du dele løpet LIVE via GPS-tracking, klikk på «Jeg er
deltager» og fyll inn informasjon som du blir spurt om. Dette gjør at alle kan
følge deg via Live-trackingen i din mobiltelefon under din etappe.
Innen 2 timer før løpets start, kommer du til å få et push-varsel om å aktivere
appen. Gå inn på løpet og klikk på «Aktivere GPS-tracking».
Når du passerer startlinjen for din etappe, kommer appen til å starte
trackingen automatisk. OBS! Du må ha med deg mobiltelefonen under løpet.
3. Dele løpet – Bruk delingsfunksjonen for å spre løpet via SMS, E-post,
Facebook eller Instagram til familie og venner. Husk å bruk selfiefunksjonen
for å dele opplevelsen på sosiale medier med løpsinfo som navn på løp,
distanse og høydeprofil. Du kan også ta bilde når laget ditt har kommet i mål,
og dere har fått sluttiden og plassering i stafetten.

Kart - Gå til kartet for å se hvor deltagerne befinner seg. Klikker du på ett
navn, får du en informasjonsrute med mer informasjon LIVE som tid, distanse,
forventet målgang, hvor langt det er igjen etc. Klikk på pilen som peker opp for
å få ytterligere informasjon om mellomtidene.
Sammenligning - Gå inn på «sammenligning” for å sammenligne flere lag opp
mot hverandre og se hvordan de har gjort det. Øvre delen viser LIVEdata på
hvordan de ligger an akkurat nå. Den nedre delen viser mellomtidene og
informasjon vedrørende disse tidene.
Kamera - Står du langs løypa? Klikk gjerne på videokameraet og film når
deltagerne passerer. Dette gjør at alle som følger de samme deltagerne kan se
denne filmen og følge med på hvordan det går med deltagerne.
Heia-chatten - Glem ikke å gå inn i Heia-chatten og støtt laget ditt frem til
suksess. Her kan lagets deltagere, støtteapparat og følgere kommunisere via
meldinger, bilder og videoer.

