
 
 

 

 

  

GUIDE TIL BRUG AF ENDOMONDO , 

TAK fordi du vil være med i projektet ALLE TURE TÆLLER.  

 

For at deltage skal du bruge:  

- En smart phone 

- En computer 

- Internet 

 

OPRET DIG SOM BRUGER 

1. Opret dig som bruger på din computer på 

https://www.endomondo.com/signup. Dette kan gøres via 

Facebook eller med din e-mail adresse. 

2. Du kan nu vælge at forbinde dig med dine venner via facebook – 

dette er ikke nødvendigt 

3. Efter tilmelding modtager du en e-mail fra Endomondo, hvor du 

skal bekræfte din oprettelse 

4. Du er nu oprettet som bruger og skal herefter tilmelde dig 

udfordringen: Alle ture tæller - Lanternen 

 

FIND UDFORDRINGEN  

For at tilmelde dig udfordringen skal du være logget ind på 

Endomondo på din computer.  

1. Vælg fanebladet ”Udfordringer” øverst på Endomondos hjemmeside 

2. Scroll lidt ned og find søgefeltet i højre side af vinduet 

3. Søg efter ”Alle ture tæller – Lanternen”. Du kan også blot søge 

efter ”Alle ture tæller” eller følge dette link: http://bit.ly/197bgvn 

4. klik ind på udfordringen og klik på ”deltag” 

 

DOWNLOAD NU ENDOMONDOS APP TIL DIN SMARTPHONE 

Download app’en Endomondo til din smart phone. Brug de samme login-

oplysninger som du brugte til at oprette dig som bruger af Endomondo på 

din computer. Hver gang du skal ud at cykle i konkurrenceperioden, skal 

du registrere din tur med Endomondo – husk derfor at tænde ved afgang 

og slukke ved ankomst. Endomondo skal være indstillet til ”cykling – 

transport”, og vil da selv registrere dine cykelture til konkurrencen, når 

blot du husker at tænde og slukke app’en. 

 

 

https://www.endomondo.com/signup
http://bit.ly/197bgvn
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Du er nu del af konkurrencen for Lanternens beboere. Tak for det. 

 

SKAL VI SNAKKE?  

Når konkurrenceperioden er ovre, vil vi meget gerne snakke med dig. Vi vil 

gerne evaluere, hvorvidt det har været brugbart at få muligheden for 

cykelreparation i din forening, og hvordan du har oplevet det at bruge 

Endomondo.  Hvis du har lyst til at hjælpe cykeludviklingen i København og 

tage en snak med os om dine oplevelser, så kontakt os endelig på 

c60u@tmf.kk.dk eller 3366 3356  

 

Vi ses på cykelstien 

Mvh. Cykelsekretariatet 
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