
Steg för steg hur det fungerar:   

1. 

Bege dig till startpunkten för 

tipsrundan du valt. Vilka 

tipsrundor vi har i kommunen och 

var de startar ser du på Kärnans 

sida under rubriken GPS 

tipsrundor. På startplatsen öppnar 

du spelets hemsida 

https://play.gpsquiz.com/ Nu 

kommer sida se ut ungefär så här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flera rundor kan starta på samma 

plats så står inte den du tänkt gå 

så tryck på "Alla tipsrundor i 

närheten"  

Nere till höger finns tre streck, 

trycker du här kommer dessa 

alternativ upp: 

*Inställningar, här väljer du språk. 

*Ladda om, skulle skärmen låsa 

sig eller inte frågor komma upp så 

trycker du här. 

*Tipsrundor jag spelat, lite 

historik. 

*Logga in, denna behöver du inte 

använda. 

2. 

Nu ser skärmen ut ungefär så här. 

Du kan här läsa lite om rundorna 

och se vilka arrangörerna är, det 

kan finnas fler tipsrundor från 

andra arrangörer än oss. Du väljer 

den runda du ska gå genom att 

klicka på den. 

 

. 

 

 

3. 

Klicka nu på ”Spela den här 

tipsrundan” 

 

 

 

 

 

 



4. 

Här fyller du i ditt namn i rutan 

”Namn på ditt lag” Vill du vara 

med i utlottning av pris så skriv 

även in ditt telefonnummer (gäller 

endast seniorer).  

Du behöver inte skriva in din e-

post adress och ej heller sätta x i 

rutan, tipsrundan fungerar ändå.   

Nu är det dags att trycka på 

”Börja spela” 

 

 

  

5. 

Kartan kommer upp och du ser 

var frågorna finns. Du kan högst 

upp till vänster välja vilken vy du 

vill ha, Satellit eller Karta. 

I nederkant finns en ikon för Ljud 

av och ljud på. Jag 

rekommenderar Ljud på så hör ni 

när en fråga poppar upp i 

mobilen. 

Zoomar gör du med två fingrar på 

kartan. Dra fingrarna isär så 

zoomar du ut och drar du 

fingrarna ihop så sommar du in. 

Med ett finger flyttar du kartan på 

skärmen. Du kan också använda + 

eller – för att zooma. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Den gula fyrkanten visar var du 

befinner dig. 

Nu ska du gå till första frågan. 

När din gula fyrkant kommer 

innanför den gråa ringen runt 

siffran kommer frågan upp i din 

mobil. Du svarar och går sedan 

vidare till nästa fråga. 

 

Lycka till! 

 

 

  

 


