
STEG #1
Skapa konto och logga in

Ladda ner appen från Appstore eller Google.

Registrera dig genom att ange en mailadress,  namn 
och lösenord - eller använd något av de  andra 
inloggningsalternativen som finns  tillgängliga: 
Facebook, Apple eller Google.
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STEG #2
Hitta på hemskärmen

På hemskärmen kan du söka efter lopp, gå  till 
“startlinjen”, ta en sväng förbi vår FAQ och supporten 
eller kika in på din profil  där du bland annat når 
inställningarna.

1. FAQ & support

2. Sök efter lopp

3. Till hemskärmen

4. Till startlinjen

5. Profil / Inställningar



STEG #3
Registrera deltagande

När du hittat ett lopp som du vill köra så klickar du  
JAG ÄR DELTAGARE

Du blir nu ombedd att ange en eller flera av följande:

STARTNUMMER 
Om texten FRIVILLIG är synlig, så behöver du  
inte ange något startnummer om du inte vill.

LOPPKOD 
Detta är ett slags lösenord som du kan bli till- 
delad från arrangören och den bekräftar att du  
anmält dig och är behörig att delta i loppet. 

KLUBB 
Frivillig uppgift. Ger dig möjlighet att kunna  
springa för en särskild klubb eller ett lag.



STEG #4
Tävlingsdags

När du är redo att köra så tar du dig till start via 
hemskärmen, alternativt via TILL START från loppets 
sida i appen.

För mer information om inställningarna för loppet  
- se nästa steg

Invänta bra GPS-signal  
(alla fyra GPS staplar bör vara fyllda)

Klicka:  
STARTA OMGÅENDE / MED NEDRÄKNING / VID STARTTID

Startskottet går och du kan nu köra ditt lopp.

Lycka till!

Tips! 
Det går att dela upp ett 
lopp - mer om det i steg 6



STEG #5
Inställningar

INSTÄLLNINGAR FÖR START

Denna inställning når du genom  
att klicka på START - MANUELL

Här väljer du hur du vill  
att starten ska gå till.  

Det alternativ du valt markeras  
med  grön färg.

INSTÄLLNINGAR FÖR MÅL

Denna inställning når du genom  
att klicka på MÅL - DISTANSEN

Här väljer du hur du vill  
att målgången ska gå till.  

Det alternativ du valt markeras  
med  grön färg.

VILKA NOTISER VILL DU FÅ?

Denna inställning når du genom  
att klicka på KUGGHJULET

Här väljer du vilka typer 
av notiser som du vill ha 
under loppet.
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STEG #6
GÅ I MÅL ELLER DELA UPP LOPPET

Om du valt manuell målgång: 
När du är klar med ditt lopp - antingen för att du 
uppnått den utsatta distansen eller för att du vill pausa 
ditt lopp och fortsätta det en annan dag - så klickar du 
på STOPPKNAPPEN. 

Om du planerar att pausa ditt lopp här så är det inget 
mer du behöver göra just nu. För att senare återuppta 
loppet så väljer du samma lopp igen och klickar på 
ÅTERUPPTA

Om du däremot är helt färdig med loppet så klickar du 
nu MÅLGÅNG  och väljer det alternativ som passar bäst 
- förhoppningsvis JAG HAR SLUTFÖRT LOPPET.

AUTOMATISK MÅLGÅNG 
Om du valt att målgången 
ska ske automatiskt så kan 
du bortse från detta steg - du 
har fullföljt ditt lopp så snart 
du uppnått loppets distans.



NYTTIGA LÄNKAR & KONTAKT
Du hittar svar på fler vanliga frågor HÄR

Hantera ditt resultat

Dela upp lopp

Telefoninställningar

Skapa ett eget lopp

ARRANGÖREN  
om du har frågor angående:

Loppkod

Diplom

Medalj

Startnummer

Anmälningsavgift

Anmälning

RACEONE  
om du har frågor angående:

Tekniska frågor

Feedback om appen

Inloggning

Kontaktuppgifter till arrangör

Övrigt

support@raceone.com

VEM SKA JAG KONTAKTA?

https://raceone-sv.helpscoutdocs.com/
https://raceone-sv.helpscoutdocs.com/article/100-hantera-resultat
https://raceone-sv.helpscoutdocs.com/article/115-hur-gor-jag-for-att-dela-upp-mitt-lopp-i-flera-etapper
https://raceone-sv.helpscoutdocs.com/article/105-felsok-gps-installningar
https://raceone-sv.helpscoutdocs.com/article/259-skapa-lopp
mailto:support@raceone.com

