
 

Södra Ringsjöortens Bygdeförening    
Välkommen till den digitala tipsrundan i Klintaskogens 

naturreservat vid Wrangelsborg! 

Läs HELA denna instruktion innan Du börjar! 

1. Kör till parkeringen vid 23:an nära infarten till Ringsjö 
Wärdshus. Börja alltid vid denna startpunkt, även om du 
avbrutit och ämnar fortsätta vid senare tillfälle. Här tar du 
fram din mobiltelefon. 
 

2. Gå till startpunkten som är där vägen delar sig och det finns en 
info-skylt. Starta telefonen och klicka på adressen nedan. Har du 
denna instruktion utskriven på papper, så skriv in adressen på 
internetsökfältet i mobilen,  https://play.gpsquiz.com  Startsidan 
kommer upp automatiskt.       
 

3. På startsidan skriver du in valfritt lagnamn och e-postadress. När 
du har gjort detta, kommer kartan upp med numrerade gröna 
punkter som visar var tipsrundan går.  
Den lilla gula fyrkanten på kartan visar var du befinner dig.  
(Om du inte får upp den första frågan prova att trycka på den 
gröna punkten med nummer 1). 
 
 

4. Markera i den ruta som du tror är rätt svar på första frågan och 
tryck på Skicka. Frågan försvinner genast när svaret skickats. 
 

5. Sedan går du vidare mot punkt 2 och när du kommit innanför 
ringen dyker frågan upp. Svara och fortsätt till nästa fråga o.s.v. 
Slå på ljudet genom att trycka på högtalarsymbolen längst ner så 
plingar det i din telefon då du kommer till nästa fråga (förutsatt 
att du har ljudet påslaget på din telefon).  
 

6. Om du inte hinner svara på alla frågorna, kan du pausa och 
fullfölja rundan senare. Och har du stängt programmet, måste du 
börja vid starten, den vita punkten, igen och göra enligt punkt 
1-3 ovan. Skriv in samma lagnamn och e-postadress som tidigare! 
Därefter går du till den första av de frågor du har kvar och 
fortsätter vidare. 
 

https://play.gpsquiz.com/


 
7. När du är klar klickar du på ”AVSLUTA RUNDAN” och strax 

får du ett mail med de rätta svaren! 

 

Tips! 
Om den gula fyrkanten som visar din gps-position av någon anledning 
hamnat fel, så prova någon av dessa lösningar: 

• Markera internet - adressfältet igen och tryck ok, så att sidan 
uppdateras. 

• Gå till din kart-app, så att den uppdaterar positionen. 
• Njut av omgivningen, så brukar den hitta rätt! 

 

LYCKA TILL! 
Frågor/problem ring, Tom Ström 070-5523976 

 

På vår hemsida www.ringsjo.se  finns mera info om våra 
Bygdeskrifter, medlemskap, kommande program, foton från våra 
aktiviteter mm. 
Välkommen att bli medlem om Du inte redan är det!  
Medlemsavgiften är 125 kr/person och kan betalas på Bg 5921-9741 
eller Swisha till 123 600 1994. Glöm inte att skriva namn och 
e-postadress, tack!  
 
 

 

http://www.ringsjo.se/

