
Få løbet på MapRun6 resultatliste uden at 
løbe med MapRun6 appe’en 
Løb dit løb med din GPS tracker. Eneste betingelse for det virker, er en GPX-fil efter løbet. 
 

Gør følgende når du har downloadet din GPX-fil: 

1. Gå til siden https://console.maprun.net/ : 

 

 

2. Vælg menu punktet GPS Track Upload (Se herover) 

Her efter kommer en ny menu frem. Vælg menu punktet GPS Track Upload igen (Se herover ) 

https://console.maprun.net/


3. Nu fremkommer en formular (se herunder) 

 

Find den downloadede GPX fil vi knappen Vælg fil. Herefter skal du finde den konkurrence og bane 

du vil uploade dit spor til. Søg i feltet med den øverste røde pil og vælg derefter den rigtige bane og 

konkurrence i søgeresultaterne (den nederste røde pil) 

  



4. Den udfyldte formular skal se sådan ude når den er færdig udfyldt:  

 

  



5. Er formularen rigtig udfyldt trykker du på knappen Analyse Track nederst på siden. 

Herefter fremkommer en oversigt over de poster du har klippet. Se figuren herunder 

 

6. Hvis du er tilfreds med ”resultatet” trykker du på knappen Confirm Results Table nederst på siden 

(se herover) 

 



7. Herefter kommer endnu en mulighed for at indtaste værdier. Det kan du blot se bort fra da det har 

sammenhæng med pointløb, så du trykker blot på knappen Submit Results (se rød pil herover) 

 

8. Du får nu ”en kvittering”. Se ved den røde pil herunder. Du har nu oploadet dit spor med succes.

 



9. Du kan se resultat ved at trykke på menupunktet Results se den røde pil herunder 

 

10. Der kommer nu en formular, der bruges til at finde det pågældende løb og den relevante bane. 

Udfylde søgefeltet (se den røde pil herunder). Når det relevante løb og den relevante bane dukker 

op, trykker du på knappen OK. 

 

 

 

 

  



11. Som du ser her på billedet ud for den røde pil herunder, er der nu dannet et resultat. 

 


