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Download og installer
Hvis programmet kører på din maskine, gå videre til
Læs siden grundigt. Hvis du har testet, at din PC kan køre demoversionen, så tryk på:

Husk at angive din værdikuponkode: Nordjysk

Følg vejledningen for betaling og installation
Gennemfør nogle Sammen med programmet følger nogle prøveløb. Prøv dem, inden
prøveløb.
du går videre til deltagelse i Nordjysk 2-Dages.
Nogle få tips til at Øv dig rigtigt meget i at finde den rette kurs med kompasset.
spille.
Tryk på mellemrumstasten for at få vist kortet.
”R” sætter kursen mod næste post.
Højre musetast flytter kompasset på kortet
Venstre musetast roterer kompasset på kortet
Hold mellemsrumstasten ned og juster den røde nål på plads, så
den peger mod nord.

Registrering for
at spille med i

Nj2D the Game

I hovedmenuen vælger du Competitions.
I øverste højre hjørne skal du registreres. Opret en konto
Hvis du vil deltage i kampen om præmierne i NJ2D the Game, skal
du oprette dig med det navn og den klub, du er tilmeldt med til det
rigtige Nordjysk 2Dages. Startlisterne finder du på hjemmesiden

Login

Log ind med dit User Name og Password
Vælg i Competition den bane, du deltager i.
Lørdag er der 4 baner. Søg efter:
The game – NJ2D – Lang – (din klasse finder du under beskrivelse)
Søndag er der 4 baner. Søg efter:
The game – Nj2D – Mellem – (din klasse finder du under
beskrivelse)

Hvad nu hvis det
gik helt galt.

Så tager du blot turen igen. Du må prøve lige så mange gange du
vil. Den 19. april downloader vi resultaterne, hvor alle deltageres
bedste tid tæller

Kompas-øvelse.
Tryk på mellemrumstasten for at få vist kortet:

Brug højre musetast for at flytte kompasset på kortet.
Brug venstre musetast for at rotere kompasset på kortet. Kompas skal pege i den
retning, du har valgt. Her en direkte kurs fra post 4 til 5.

Nu skal du selv vendes i den rigtige retning:
Hold mellemrumstasten nede, og bevæg musen til den røde pil i kompashuset peger
mod nord

Så er du klar til afgang. Tryk på venstre mus – og afsted

