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CHECKLISTA INFÖR DEN DIGITALA
UPPLEVELSEN AV VÅRRUSET:
Senaste app-versionen nedladdad från Appstore/GooglePlay?
Inloggad via den e-postadress du angav vid anmälan?
Aktiverat mobildata i telefonen?
Aktiverat platstjänster/GPS-service på telefonen?
Bra täckning på det ställe där man som deltagare har tänkt att starta loppet.
Om inte, välj ett annat ställe med bättre täckning.
Starta inte under ett tak eller inomhus.
Bär inte telefonen på ett ställe där GPS-signalen riskerar att blockeras.
Inte i botten av en ryggsäck etc.
Se till att din telefon är laddad.
Om du får ett telefonsamtal under loppet, kom ihåg att öppna
Vårrusets app igen efter avslutat samtal.

Måste jag ha en viss telefonmodell för att kunna ladda ner appen?
Appen fungerar med telefoner som har antingen Apples iOS, eller Googles Android som
operativsystem. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du har den senaste versionen
av din telefons operativsystem installerat. För Googles Android krävs operativsystem 8.0
för att kunna ladda ner appen.
För att uppdatera operativsystem på Android. Lär mer HÄR
För att uppdatera operativsystem för Apples iOS. Läs mer HÄR
Har du ett äldre Googles Android operativsystem än 8.0 kontakta info@varruset.se
så berättar vi hur du går vidare.
Hur laddar jag ner appen?
iPhone: Gå in i App Store på din mobil och sök efter Vårruset. Ladda ner appen genom att
klicka på ”Hämta”.
Alternativt klicka direkt till appen i App Store HÄR
Android: Gå in i Google Play Store på din mobil och sök efter Vårruset. Ladda ner appen
genom att klicka på ”Installera”.
Alternativt klicka direkt till appen i Google Play HÄR
Hur loggar jag in i appen?
För att logga in i appen anger du den e-postadress
du angav vid anmälan. Du kommer att efter det få en
unik inloggningskod mailad till dig, som du anger i
appen. Där efter är du inloggad.

Lagledare?
Om du är lagledare och har anmält flera i ditt lag med samma e-postadress, kommer du
första gången du loggar in få skicka en inbjudan till appen till dina lagmedlemmar. Gå in på
din proﬁlsida i appen och fylli lagkamraternas egna mejladresser. De loggar sedan in i appen
på samma sätt
som ovan.
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några av mina lagmedlemmar delar en annan adress i anmälan. Nu kan jag inte se dem i listan över mina lagmedlemmar och de kan heller inte logga in.
Vad ska jag göra?
Mejla problemet till info@varruset.se samt ta reda på deras personliga e-postadresser så
lägger vi in dem i vårt anmälningssystem. När det är gjort ska de kunna logga in själva.
Hur fungerar appens olika funktioner?
HÄR hittar du en video på funktioner och hur appen fungerar
Registreras loppet/distansen i appen – eller ska man skriva in sitt resultat manuellt?
Du kommer kunna välja mellan båda alternativen.
Hur genomför jag det virtuella loppet via appen?
Via ikonen längst ner till vänster i appen kommer du till sidan om ditt
Vårrus.
Här registrerar du ditt lopp under veckan som är aktuell för din ort.
Du kan välja att köra virtuellt med ljudupplevelser eller att registrera
helt manuellt.
Här hittar du även lokala bantips, musikquizet, deltagarinfo och resultatlista.
När du är redo att springa ditt lopp trycker du på rubriken
”Kör loppet virtuellt” och följer de instruktioner som dyker upp.
Du kommer att få se en uppvärmningsvideo med Marie Serneholt och
om du tillåtit ljud så kommer du sedan att få startinstruktioner via din
telefon.
Telefonen kommer sedan via GPS mäta den sträcka du springer och
automatiskt avsluta tidtagningen när du sprungit tillräckligt långt.
Om jag vill registrera loppet manuellt, hur gör jag då?
Skulle du inte vilja springa virtuellt med trackingen i appen så går det lika bra att i efterhand registera din tid manuellt i appen. Det gör du under rubriken ”Registrera mitt lopp
manuellt”.

Kan jag jag springa på ett löpband?
Nej, det är inget vi rekommenderar. Appens tracking kommer inte fungera då den använder GPS-positionering och enheten därmed behöver förflyttas. Om du vill springa på
löpband kan du välja att registrera ditt resultat manuellt. Det görHUR
du under
rubriken
HITTAR
JAG TILL UTMANINGARNA
”Registrera mitt lopp manuellt”.
1) Gå in i ’poängräknaren’

Kan jag lyssna på musik samtidigt som jag kör loppet via appen?
Du kan springa med din favoritspellista, ljudbok eller Vårrusets Spotifylista om du önskar.
Vårrusets Spotifylista hittar du inne i appen.
Hur laddar jag ner mitt diplom?
Efter att du har genomfört loppet inne i appen kan du ladda ner ditt diplom.
Du hittar diplomet här <kommer inom kort>. Så här går du tillväga för att ladda ner diplomet <kommer inom kort>.
Varför ska jag samla poäng i appen och hur går det till?
Ju fler poäng du har desto fler erbjudanden och rabatter får du tillgång till. Du samlar
poängen genom att genomföra träningspass, anta utmaningar och springa själva loppet.
Du kan samla poäng under hela turnén, även efter loppet. Se mer i vår instruktionsvideo
hur det går till.
Hur hittar jag till utmaningar?
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