
Events4U og Sommercuppen 2017 
 
Det har været nødvendigt at skifte tidtagningssystem til Sommercuppen.  
Årsagen hertil er at firmaet bag vores nuværende system er lukket og det er ikke længere 
muligt at få service eller reservedele. 
 
Vi har derfor valgt at skifte til MYLAPS og deres aktive ProChip system.  
Der er sikkert ryttere som allerede kender til dette system, da det er det samme som DCU 
benytter. 
MYLAPS ProChip system er anerkendt og bruges rundt om i verden ved store events.  
(reference liste: danske, norske, svenske, hollandske, belgiske cykelforbund, Tour’en  
Giro’en og Vuelta’en, samt en masse triatlon konkurrencer, herunder Ironman) 
 
Hvad betyder så dette skift for deltagerne af Sommercuppen? 
 
Chippen  
Det er IKKE muligt at bruge den sorte ejerchip fra tidligere sæsoner af Sommercuppen.  
Det er kun muligt at benytte den røde ProChip.  
 
De af deltagerne som i forvejen har en Prochip kan benytte den.  
De af deltagerne som ikke har en ProChip 
skal købe den. 
Pris for Prochip vil være 310 kr. Man kan 
vælge at afhente den i Farum eller få den 
udleveret sammen med sit ryg nummer af sin 
klubs koordinater. Chippen sendes ikke med 
posten da PostNord er for ustabil. 
 
Prochip sælges med 1års abonnement, 
hvorefter nyt abonnement på 1,2 eller 5 års 
skal købes på MYLAPS hjemmeside  
(Pris hhv 25€ / 43 € / 89 €) 
 
Prochip har livstid garanti på chippen, så skulle der opstår en defekt byttes chippen uden 
beregning. 
Der er forventet 5 års levetid i batteriet. Batteri status indikeres ved at ryste chippen og se 
farven på LED dioden eller man kan se batteri status ved at forbinde chippen via en pc til 
ProChip Manager. (forudsætter ProChip FLEX Manager er downloaded på pc’en) 
Når batteriet er dødt ombyttes chippen til en ny chip uden beregning, og eventuel 
restløbetid på abonnementet overflyttes til den nye chip. 
Chippen aktiveres på MYLAPS hjemmeside og det er først når chippen aktiveres at tiden 
for abonnementet starter. 
 
Resultatservice 
Ved skiftet af tidtagningssystem kommer Events4U til at levere livetider som kan følges 
dels på nettet og dels via en app.(Topptid Results) 
Det er således slut med at vente på resultaterne.  



Dog vil resultaterne som hidtil, være midlertidige indtil protest tiden udløber  


