Nieuwsbrief 100 Marathon Club Nederland, December 2016

In navolging van o.a. Duitsland, Tsjechië en Engeland is er ook in Nederland een 100 Marathon Club.
Deze vereniging, welke tot doel heeft “Het promoten van marathon en ultralopen” staat open voor
marathon en ultralopers, in de Benelux en Beneluxers die wonen in het buitenland, die de intentie
hebben om 100 marathons of ultralopen te volbrengen. Zie UltraNed voor de geboorte van de 100
marathon Club Nederland.
Blauw onderstreepte stukken tekst in deze nieuwsbrief zijn hyperlinks, er op klikken geeft de informatie
waarnaar wordt verwezen.
In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:
– Veranderde layout reglement
– Verzoek om bewijs
– Keuzelijst
– Meerdere URL's
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Veranderde layout reglement
Augustus dit jaar(2016) is de layout van het 100mcnl reglement veranderd. Doel hiervan is om het
duidelijker te maken. Daarom zijn ook een aantal zinnen opgenomen over limieten. Nu is ook duidelijk
genoemd wat het minimaal aantal te lopen kilometers zijn bij een 12 en 24 uurs.
Het oude reglement is te vinden bij de documenten op de site: oude reglement

Verzoek om bewijs
Nu en dan komt het voor dat er wedstijden worden geregistreerd waarvan de uitslagen niet eenvoudig
te vinden zijn. In het verleden ging er dan een mail uit om meer informatie. Sinds enige tijd wordt,
indien binnen 5 minuten de uitslag niet kan worden gevonden, dit soort registratie op “Wacht op
bewijs” gezet. Hieronder zie je een voorbeeld hoe je dit kan zien in je lijst.

Loop je een wedstrijd waarvan de uitslag moeilijk is te vinden mail dan de link naar de uitslag / de
uitslag. Dit voorkomt gekleurde balken in je lijst. Zie je een gekleurde balk in je lijst? Mail dan s.v.p.
de link naar de uitslag / de uitslag.

Keuzelijst
Bij het registeren van je gelopen wedstrijden kan je gebruiken maken van een keuzelijst. In deze lijst
staan alle wedstrijden die ook in de kalender zijn opgenomen. Voor leden is daardoor de registratie
eenvoudiger en komen de wedstijden ook direct “voorlopig” oke te staan. Het gebruiken maken van de
keuzelijst maakt het ook voor de 100MCNL een stuk eenvoudiger om de controle te doen.
Zie hieronder hoe je de keuzelijst zichtbaar maakt.
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Meerdere URL's
De 100 marathon club Nederland heeft 3 URL's. Op 2 kan je wedstrijden registeren. Dit zijn
100mcnl.org en 100marathon.org. De 3de is 100marathon.nl. Dit is een backupsite waar je niet kan
inloggen.

Kalender
Ga je een marathon/Ultra lopen en staat hij niet in de kalender van de 100mcnl. Mail dan de gegevens
via het contactformulier. Andere leden zien dan ook deze marathon en bij de registratie worden, als je
gebruik maakt van de keuzelijst, de meeste gegevens automatisch voor je ingevuld.

Password kwijt?
We vergeten allemaal wel eens iets. Bijvoorbeeld de gegevens voor toegang tot de 100 marathon site.
Dan s.v.p. niet weer opnieuw aanmelden als lid maar even melden via het contactformulier. Er wordt
dat contact met je opgenomen om te zorgen dat je weer toegang krijgt.

Vorige nieuwsbrieven
De vorige nieuwsbrieven staan op de 100mcnl site. In de linkerkolom van de documenten pagina staan
de links naar de nieuwsbrieven.

Opmerkingen, aanvullingen of kopie voor de volgende nieuwsbrief
Opmerkingen, aanvullingen of kopij voor de volgende nieuwsbrief s.v.p. mailen via het
contactformulier.

Tot slot
De 100MCNL wenst iedereen prettige feestdagen en een gelukkig en conditioneel sterk 2017. Geniet
van elke kilometer en laat het er veel zijn. Op naar een mooi en sportief 2017.

