Konkurransen starter 1.mai 2017 og varer til 31.oktober 2017
Konkurransen er gratis i år takket være gave fra Gjensidigestiftelsen. Alle kan delta.
De tre med mest poeng får premie, i tillegg blir det uttrekkspremier.
1. Premie: Gavekort 1000,- fra Sakshaug Sport
2. Premie: Gavekort 600,- fra Sakshaug Sport
3. Premie: Gavekort 400,- fra Sakshaug Sport
Slik gjør du for å komme i gang:
1. Last ned appen som heter Trimpoeng i appstore elle Google play
2. Lag deg en bruker, du får en tekstmelding med en kode som du logger deg inn med
3. Du kommer nå inn på en side hvor du kan søke etter Trimposter Skatval.
4. På hovedsiden står turmålene.
Når du skal sjekke inn på posten åpner du appen litt før du kommer fram, den trenger litt tid på å hente inn
posisjon. Du får opp en prikk som er deg, og en runding du må være innenfor før du kan sjekke inn. Trykk sjekk
inn når det blir mulig. Du kan sjekke inn på samme posten mange ganger, men det må gå 8 timer mellom hver
gang. Posten blir grå så lenge du ikke kan sjekke inn, og når de 8 timene har gått blir den sort og trykkbar igjen.
Alle postene gir en poengsum, og du samler poeng. Man kan til enhver tid se hvem som er med i konkurransen
og hvor mange poeng de har ved å gå inn på ranking.
Om du trykker på de tre strekene (menyen) i venstre hjørne får du opp informasjon om konkurransen, du kan
se på turmålene og poengene. Her kan du også søke på andres navn om du vil se hvor mange poeng kameraten
har ;)
Bilder: Vi vil gjerne ha flotte bilder (liggende) av turmålene og områdene på Skatval som vi har turmål i. Send de
helst på mail til anita.floean@hotmail.com.
God tur Hilsen Trimgruppa Il Fram/Skatval Skilag
Vi takker vår sponsor:

