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1. Börja med att exportera banan som skapats i GPSies som en ”GPX track” (Använd knappen 

”ladda ner” i GPSies). Kom ihåg var filen laddas ner i datorn. (”TCX” och ”GPX route” fil 

format ger senare felmeddelanden i Garmin Connect, så använd dem inte) 

 

 

2. Logga in i Garmin Connect 



3. Gå till ”Aktiviteter” 

 
4. Välj ”manuell överföring” 

 



5. Välj filen som sparades från GPSies.com i följande fönster, samt tryck på knappen ”överför 

aktiviteter från fil”: 

 
6. Nu kommer ett väldigt viktigt steg. Klicka på ”Visa detaljer” och notera vilket datum detta 

”pass” hamnade på – det är ju bara en karta, och inget riktigt träningspass, så datumet kan 

bli väldigt många år bakåt i tiden! Datumet behövs i ett senare skede 



 

Följande info visas när du klickar på ”Visa detaljer”, det är datumet som är markerat som du 

behöver notera:  

 
7. Nu ska det skapas en bana i Garmin Connect av denna ”fiktiva aktivitetet”: 

Tryck på ”verktygsikonen (kugghjulet) långt uppe till höger” och välj ”Spara som bana”.  



 

Tryck på Spara (det går att ändra namnet om man vill)  

 

Nu finns den i ”Banor” i Garmin Connect: 

 
8. Innan banan kan laddas MÅSTE själva aktiviteten raderas som man lade till i punkt 6 (Troligen 

hamnar denna bana ”allra längst bak” i din historik, så tryck på ”dubbelpilen >>”  längst ned 

på sidan så hamnar du på dina allra första loggade rundor och hittar aktiviteten som ska tas 



bort.)  

 

Radera denna aktivitet i menyn som finns under ”verktygsikonen (kugghjulet) långt uppe till 

höger”, tryck på Ta bort 

 
9. Gå tillbaka till ”Banor” i Garmin Connect, och klicka på den aktuella banan som ska laddas.  

 



Klicka på ”Visa detaljer”. Då kommer följande bild:  

 

Följande fråga ska nu komma (ibland har jag fått trycka på ”Skicka till enhet” ett par gånger):  

 

11 Nu förs banan över till Garmin Express och sedan skickas den till klockan.  

 


