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ARWC 2009 Portugal vad händer?

av Solberg 2009-11-09, 00:20

Utöver vad som finns här på multisport.se hittar jag inget om hur det gått under dagen... Ingen
uppdatering på leaderboarden, nyheterna eller någonting på ARWC-sidan. Någon som vet varför?

Solberg
 
Inlägg: 5
Blev medlem: 2008-09-17, 11:25

Upp

Re: ARWC 2009 Portugal vad händer?

av stone 2009-11-09, 03:11

Tyvärr verkar det gå lite långsamt för de Portugisiska arrangörerna att få ut info.

Förutom multisport.se finns en del att hitta på sleepmonsters:
http://www.sleepmonsters.com/racereport.php?race_id=7511
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De rapporterar dock i form av artiklar som publiceras relativt sällan.

Multisportlive har GPS-kartor som är lite lättare att förstå och använda än de SPOT-baserade på arwc-
hemsidan: http://www.multisportlive.com/Competitions.aspx
Dock har inte alla lag multisportlive-enheter, alla har (tror jag) SPOT-enheter.

[edit:] Värt att notera är att Portugal ligger i en tidzon en timme efter oss; WET (GMT+0).

Ha detta i åtanke ni som tycker att våra skandinaviska tävlingar här hemma uppdateras dåligt 

stone
 
Inlägg: 8
Blev medlem: 2004-11-08, 10:24

Upp

Re: ARWC 2009 Portugal vad händer?

av DanielH 2009-11-09, 21:02

FJS support rapporterar från tävlingen på FJS bloggen så ofta det är möjligt. Besök gärna
http://www.23hq.com/fjs.se

DanielH
 
Inlägg: 1
Blev medlem: 2009-11-09, 20:47

Upp

Re: ARWC 2009 Portugal vad händer?

av Staffan K 2009-11-10, 15:46

Tyvärr otroligt fattigt med information från VM, och det som sipprar ut via FJS-supporten är bara dåliga
nyheter  . Både FJS och Explore verkar ha tvingats avbryta, otroligt tråkigt! Nu får vi fokusera på att
heja fram Lundhags, SMS och City Wolfs (och de andra två svenskarna i utländska lag) som nu bär vår
svenska AR-stolthet. 
Go, go, go!

Staffan K
 
Inlägg: 7
Blev medlem: 2005-09-27, 11:49

Upp

Re: ARWC 2009 Portugal vad händer?
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av multisportlive 2009-11-10, 19:22

Jag kommer på min site försöka håller er informerad om någon Trackpod tappar ström osv. Försöker få
arrangören att få ut en ny till Lundhags så fort som möjligt.

MVH
/MultisportLive

multisportlive
 
Inlägg: 4
Blev medlem: 2009-04-23, 11:51

Upp

Re: ARWC 2009 Portugal vad händer?

av Rain 2009-11-10, 23:58

Hej Multisportlive

Kan du fixa det att lag nr 37 Mountain Loghome/ISC far rätt flaga framför sitt namn. Just ny finns en
spansk flagga där. Men det är en estnisk lag:)

Hälsningar!

Rain
 
Inlägg: 1
Blev medlem: 2007-02-12, 22:32

Upp

Re: ARWC 2009 Portugal vad händer?

av multisportlive 2009-11-11, 01:05

Opps. Det ska nu vara fixat, fast det tar en stund innan det syns.

Har också laggt till en ny funktion i Silverlight versionen. Man kan nu rita spåret om man väljer laget i
listan till höger och sedan trycker man på "Track" i tooltipen som kommer upp. Nu syns spåret samt att
man får fram längd och medelhastighet. Går också att trycka direkt på plutten som visar var laget är.

Lite synd vara att en hel del lag inte har batteri kvar. Fast det kommer bytas så bort det finns möjlighet.

MVH
/MultisportLive

multisportlive
 
Inlägg: 4
Blev medlem: 2009-04-23, 11:51
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Upp

Re: ARWC 2009 Portugal vad händer?

av surfban 2009-11-11, 16:00

Nya resultat är uppe på www.arwc2009.com Lundhags på en femte plats.
Toppen är:
1 46 Team Nike/Beaver Creek
2 07 Quechua
3 38 Helly Hansen - Prunesco 
4 04 Buff Thermocool 
5 08 Lundhags Adventure 
6 01 OrionHealth.com 
7 03 Blackheart.com.au 
8 02 OUTDOOR EXPERIENCES

surfban
 
Inlägg: 14
Blev medlem: 2008-07-04, 07:53

Upp

Re: ARWC 2009 Portugal vad händer?

av multisportlive 2009-11-14, 14:36

Jaha, då var det snart över för denna gången. Få sätta mig i vinter och slipa på siten och få till så att
batterien håller längre. Synd att batteribytena inte funkat speciellt bra på tävlingen.

Har ni några förslag så är det välkommet, jag gör det för eran skull...

MVH
/MultisportLive

multisportlive
 
Inlägg: 4
Blev medlem: 2009-04-23, 11:51

Upp
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