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Om  Ipos Training App 

Ipos forvandler enhver smartphone til din personlige træningsassistent. Du skal blot starte appen og 

sørge for, at smartphonen er på din hest, når du rider, kører, longerer eller træner fra jorden, og appen 

holder styr på din træning. Brug Ipos Rein Sensors, og få mere indsigt i din kommunikation med hesten. 

 

Træn objektiv 

Objektiv træning ved digitalt at måle tøjlekontakt og – symmetri, men også den tid, din hest rides i skridt, 

trav og galop. Appen beregner din træningsbelastning pr. dag og din hests generelle kondi. Ved afslutningen 

af træningen vil du modtage et resumé med mængden af tid pr. gangart, antallet af overgange og 

belastningen af denne træning. 

 

Feedback  

Træn med Ipos for at få feedback på din training smat tøjlekontakten. Brug denne indsigt til at forbedre din 

og hestens ydeevne, samtidig med at du sørger for, at du ikke overtræner for meget.  

 

Planlæg din træning 

Planlæg din træning på forhånd for at opbygge muskler hurtigere og komme i form til en konkurrence. Tag 

dig tid nok til at varme op og køle ned, for at undgå muskelømhed den næste dag. I de første tre uger 

bestemmer vi din hests kondi baseret på den træning, du har gemt i Appen. Derefter giver appen dig råd 

om antallet af hviledage baseret på intensiteten af den sidste træning. 

 

Fitnessniveau 

Iappen kan analysere opbygningen af fitnessniveauet med den beregnede træningsbelastning inden for de 

seneste tre uger. Det betyder, at appen kræver, at du holder styr på al din træning i mindst tre uger for at 

få objektiv indsigt i din hests kondi. Brug QR-koden til din Google Play Store eller iOS App Store, og download 

appen nu! 
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For alle discipliner 

Appen kan bruges til alle discipliner i ridesporten; dressur, spring, køre, trav og galop, longearbejde og 

træning fra jorden. Det kræver kun at din smartphone er et sted på hesten. 

 

Indsigt efter træning 

Analyser din træning med Ipos, som indeholder en oversigt over dine træningspas med intensitetsscoren, 

fuld ridtanalyse og et omfattende overblik over præstationen (placering). I kalendervisningen får du et 

overblik over historien af dine træningsresultater og tendenser, som er synlig i grafer med detaljer om 

aktiviteter. Dette giver dig mulighed for at spore din hests præstation over en periode. 

 

Opret din egen profil 

Opret en profil til dig og din hest og spor din træningsindsats over tid. 

 

Del din træning 

Del oversigten over dine ridt med din træner, behandler og/eller dine venner via sociale medier eller en 

beskedapp, så de kan følge med i din træning. 

 

Pris 

Du betaler et beløb pr. måned for appen – som automatisk trækkes pr. måned. Du kan til enhver tid opsige dit 

medlemskab. 

Se efter de aktuelle priser i IPOS-appen under Profil og derefter Min medlemskabsplan. 

o Første 30-dages gratis prøveperiode 

o Mål din træning 

o Administrer flere heste 

o Indsigt i din træningshistorik 

o Analyse af træningstrends 

 

Opsigelse og refusion 

Du kan til enhver tid opsige dit Ipos-abonnement. Du vil stadig have adgang til din konto indtil slutningen af 

faktureringscyklussen, hvorefter din konto vil blive slettet. Når din konto er blevet slettet, har du mistet alle 

indsamlede data.  
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For at annullere dit abonnement er det nødvendigt, at appen er installeret på din smartphone. Gå til 

indstillinger, og vælg at opsige dit abonnement. Du vil derefter modtage en bekræftelses-e-mail. Hvis du er 

alligevel er blevet debiteret, efter at du har annulleret dit abonnement, kan du være sikker på, at vi også har 

fået en meddelelse om dette, og du vil få din penge tilbage asap. 

Vigtigt: Sletning af appen stopper ikke automatisk abonnementet. Hvis du sletter Ipos-appen uden at 

modtage en bekræftelsesmail om, at abonnementet er blevet annulleret, vil du stadig blive opkrævet. 

 

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger 

Ved at bruge Ipos-produkter accepterer du vores shopping- og privatlivspolitikker. Her er en kort oversigt 

over de vigtigste ting: 

• Informationen, træningsprogrammerne og/eller guiderne i Ipos Akademiet og Ipos-appen er ikke 

en erstatning for instruktørers, sundhedspersonales eller lægers ydelser. 

• Ipos er ikke ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige, særlige eller deraf følgende skader, tab af 

overskud eller forretningsafbrydelse som følge af adgang til, brug af eller manglende evne til at 

bruge applikationen eller hjemmesiden eller mulige fejl eller udeladelser i indholdet, selvom Ipos er 

blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. 

• Alt indhold på hjemmesiden og applikationen er beskyttet af ophavsretslovgivningen. Ipos-navnet og 

Ipos-logoet er registrerede varemærker tilhørende Ipos Technology B.V. Reproduktion, 

transmission, distribution eller opbevaring af hele eller en del af indholdet er forbudt i enhver form 

uden skriftlig tilladelse fra Ipos. 

  

Vi tager dit privatliv alvorligt: 

• Ved at bruge appen anerkender og accepterer du at videregive oplysninger til Ipos, så Ipos kan 

bruge disse oplysninger til at udfylde registrerings- og loginformularer og/eller til at udføre 

tjenester og transaktioner på din anmodning. 

• For at kunne levere visse tjenester kan vi bede dig om personlige oplysninger. Vi vil ikke give disse 

oplysninger til tredjeparter, med undtagelse af Ipos distributør i dit land, uden dit samtykke, 

medmindre det er nødvendigt for at opfylde dine anmodninger. 

Ipos har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til, upassende brug 

og unøjagtighed af dine personlige oplysninger. 

 

Moving together. 
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