
Et Dytt for 

SPREKERE CRUXERE
Kampanjeperiode: 2. september – 16. oktober

Alle ansatte i stiftelsen CRUX inviteres med på en morsom og motiverende 

aktivitetskampanje. Sammen skal vi gå innom våre lokasjoner i Norge. Vi starter  

2. september og du konkurrerer mot deg selv, samtidig som vi deler oss inn i lag,  

da blir det både morsommere og mer motiverende.

Kampanjen gjennomføres i samarbeid med dytt.no. Utfører du aktiviteter tilsvarende 10 000 skritt i 

gjennomsnitt hver dag, vil du og laget ditt nå målet i tide. Aktivitetskampanjen kan både gi positive 

helsegevinster, bidra til større trivsel og bedre arbeidsmiljø.

Gå sammen i lag og gjør dere klare!

DET ER GØY Å KOMME I FORM!



Slik fungerer det

Hver deltaker oppretter en personlig profil. Inne på din profil går 
dere sammen i lag, vi anbefaler lag på 4-8 personer. Jo flere lag 
jo morsommere blir det!

10 000 skritt, men alle aktiviteter teller...

Målet er at alle deltakere og lag skal holde et daglig 
aktivitetsnivå tilsvarende 10 000 skritt. Bruk skrittelleren vår i 
Dytt Pro-appen, Dytt sin manuelle skritteller eller benytt din 
Fitbit, Polar eller Garmin klokke til å telle antall skritt. Inne 
på nettsiden og i appen finner du også vår aktivitetstabell 
som regner om aktiviteter til skritt – alle aktiviteter teller. 
Sykler du, trener styrke eller annet registreres dette enkelt i 
aktivitetstabellen.

Følg fremgangen

Etter hvert som dere registrerer aktivitet ser dere fremgangen 
i et virtuelt kart, i ulike topplister og motiverende statistikker. 
Underveis vil det dukke opp informasjon om de ulike 
lokasjonene og motiverende tips til hvordan dere kommer i mål. 

Premiering

Det blir trekning av premier blant alle som holder snittet på 
 10 000 skritt daglig, underveis og ved målgang. 

Meld dere på og kom i gang

1. Last ned Dytt-appen i App Store eller Google 
Play.

2. Opprett konto

3. Skriv deretter inn startkoden 

   dytt2crux

Ønsker dere å benytte web å gå til 
 www.dytt.no/crux

Ønsker du skritteller? 
Bestill skritteller her: 
www.dytt.no/crux-skritteller

DELTAKELSE ER GRATIS FOR ALLE ANSATTE!

Dytt Pro-App

Dytt Pro-Appen registrerer 
skrittene dine automatisk 
til konkurransen og er 
gratis for alle som deltar.

Lurer du på noe? Kontakt Dytt på info@dytt.no




