
 

Välkommen och prova på Digitala tipspromenader. Du använder din 
smartphone och bestämmer själv när du vill gå. 

GPS – Quiz Digitala Tipspromenader – Hur går det 
till? 
Med hjälp av din mobiltelefon/smartphone kan du själv eller med några 
vänner i grupp delta i digitala tipspromenader. 

Så här gör du: 
• Sök efter hem sidan: play.gpsquiz.com i din telefons webbläsare. 
• Platstjänst för din webbläsare måste vara påslagen på din mobil så 

klicka på ”Tillåt, ”play.gpsquiz.com” få veta din plats”. 

Nu är det klart att välja tipsrunda. (”Lägg till på startsidan”, som bokmärke 
så är det enkelt att ladda webbsidan vid nästa promenad.) 

• Mobiltelefonen känner av tipsrundor inom 200 meter från startpunkten 
och 15 meter från frågorna. 

• När du valt tipsrunda klicka på Spela denna tipsrunda 
• Du måste ange ett namn eller lagets namn. 
• Tryck på Börja spela 
• Gå tipsrundan med hjälp av kartan i telefonen. Slå på högtalaren i 

nedre högra hörnet så hör du ett pling när frågan är tillgänglig. 
• Frågorna är numrerade men behöver inte besvaras i ordningsföljd. 

Den lilla gula fyrkanten visar var du är. 
• Om skärmen släcks och gula fyrkanten inte rör sig, ”är på fel plats” el-

ler borta, uppdatera sidan (tryck på runda pilen upptill) så hittar den 
gula fyrkanten telefonen igen. Efter en uppdatering måste du slå på 
högtalaren igen. 

• Kryssa i det svar du tror är rätt och tryck på Skicka svar. När du sva-
rat försvinner frågemarkeringen vilket visar att du besvarat frågan. 

• När sista frågan besvarats klicka på Avsluta tipsrundan, då ser du 
dina svar och rätta svaret på frågorna 

• Man kan hjälpas åt, det räcker om en person har en smartphone. 
• Man kan gå samma runda flera gånger. 
• Lycka till! 

https://play.gpsquiz.com/


Tillgängliga tipspromenader 

Under våren kommer de här tipspromenaderna att finnas. Om ni tycker det 
här är ett trevligt sätt att röra på er så kompletterar vi med flera.  

Dina tankar om det här arrangemanget är viktiga för oss. Fungerade det, för 
lätta frågor, för svåra, förslag på fler rundor, m.m.  
  
Alla har inte smartphones eller vet inte hur man gör. Här är ett bra tillfälle att 
hjälpas åt och visa varandra hur det fungerar. Tänk på avståndet - det ska 
vara minst 2 meter mellan varandra. 

Har du frågor maila eller ring Hugo Tamm: hugo.tamm@outlook.se eller 
070-6161515

Namn Startpunkt Distans

SPF Borlänge Vatten-
parken Start vid SPF:s kansli Skomakargatan 11 Ca 1,3 km

SPF Borlänge Älvrun-
dan 

Start vid parkeringen mitt emot Gammelgården 

Avslut, fråga 12 på nedre delen av parkeringen Ca 4,5 km

SPF Borlänge Tuna-
bygden Start under våren Ca 

SPF Borlänge Stads-
vandring Start under våren Ca 

SPF Borlänge Mellsta
Start vid parkeringen utanför Mellsta Camping. Pro-
menaden följer elljusspåret i yttervarv. Ca 2 km

SPF Borlänge St Tuna 
kyrka - Tunaåstrand Start vid parkeringen utanför kyrkan Ca 4 km
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