Informasjon om Trimpoeng
Du kan fremdeles gå InderøyTur og registrere dine turmålsbesøk på et klippekort,
men i tillegg tilbyr vi muligheten til å registrere turmålsbesøk via appen Trimpoeng. I år, med
trusselen fra Covid19-pandemien nært innpå, anbefaler vi alle til å bruke appen til registrering av
InderøyTurer. Alt du trenger å gjøre er å laste ned appen, registrere deg som bruker av Trimpoeng og
delta i poengjakten. Er du allerede registrert så finner du «InderøyTur 2021» inne på appen når den
starter opp den 09. mai kl. 00:00. Det er gratis å delta. Husk å registrere fødselsår når du melder deg
på.
Også i år tilbyr vi deltagelse i grupper:
Du kan opprette en egen gruppe og invitere familiemedlemmer eller andre til å bli med i gruppen.
Vi ber om at det etableres grupper med maks 5 personer eller grupper med kun hustandsmedlemmer. Gruppeoversikten finner du inne på appen. Mer informasjon rundt dette finner du på
Facebook-siden til InderøyTur eller Inderøy kommunes hjemmeside.
Appen fungerer slik:
Når du har meldt deg på konkurransen vil du finne turmålene med kart og turbeskrivelser i appen.
Videre velger du hvilket turmål du vil besøke. Når du kommer innenfor en viss radius av turmålet vil
du få spørsmål om å sjekke inn. Etter å ha sjekket inn, vises innsjekkingen på nettsidene til
Trimpoeng.
I appen kan du se hvor mange poeng og hvor mange innsjekk du har. Du får poeng etter turens
lengde og vanskelighetsgrad. Lett tur – 10 p, middels tur – 20 eller 30 p, krevende tur 40 eller 50 p.
Du kan også få 500 ekstrapoeng når du har fullført alle postene. Dette vil i tillegg vises på nettsidene
til Trimpoeng. Der kan du også se hvem som leder i forhold til poeng og innsjekk. Reglene er de
samme som for klippekort. Er du 15 år eller yngre må du ha 10 innsjekk. Alle som er 16 år eller eldre
må ha 15 innsjekk for å være med i trekningen av hovedpremie.
Ekstrapoeng:
Ekstrapoeng må registreres manuelt i appen, så når du har gått alle 42 turene må du melde fra om
dette via Facebooksiden. Du får godskrevet ekstrapoeng bare 1 gang.

