
FAQ 

 

 

Hvad er ”Street Quest” missioner? 

Det er en mission gennem byen – den seneste underholdning i din by. Det vil være                
passende for enhver slags fest (Polterabend, fødselsdage, ferier, firmafester etc.) eller vil            
bare muntre en aften op for et lille selskab. Deltagerne i missionen vil bruge nogle timer i                 
bymidten, og samtidig udføre spændende opgaver. Opgaverne vil blive sendt til           
smartphonen. 

 

Hvordan starter missionen? 

Deltagere i missionen starter ved at trykke på initialiseringslinket, der tidligere er sendt til din               
email. Behold mailen med initaliseringslinket til slutningen af spillet! Når du trykker på linket              
skal du være på lokationen, du har modtaget på e-mailen (Emne: ”Streetquest confirmation             
e-mail”). Hvis du begynder mission i en anden del af byen, har du måske ikke nok tid til at                   
færdiggøre missionen. 

 

Hvordan quest starter? 

1. Questen begynder med at klikke på initialiserings koblingen, der tidligere blev sendt            
videre din mail. 

2. Når du er klar til at spille, ankommer du til startpunktet og aktiverer en e-mail, du har                 
modtaget fra Street Quest. 

3. Start spillet. 

 

* Hvis du starter søgen i en anden del af byen, har du muligvis ikke nok tid til det fuldfør                    
søgen. 

 

Hvad er nødvendigt for at gennemføre søgen? 

● Smartphone med internetforbindelse. 
● I tilfælde af afladning af batteriet skal du levere en strømbank. 

 

Hvad hvis batteriet dør? 

Hvis din telefon (eller anden mobil enhed) løber tør for strøm i løbet af spillet, kan du blot                  
logge ind på missionen fra en anden enhed og fortsætte spillet fra der, I slap. 

For at gøre dette, skal du blot gå til e-mailen og fortsætte spillet ved at trykke på                 
initialiseringslinket, der tidligere er sendt til din mail. 

 

 



Hvad, hvis man ikke kan løse gåden? 

Hvis I ikke kan løse gåden, kan I bruge en ledetråd. Ledetråde vil automatisk dukke op på                 
din mobile enhed med jævne mellemrum. Afhængigt af gåden, kan mængden af ledetråde             
ændre sig. 

 

Hvor lang tid tager det, at lave by questen? 

Det er forskelligt fra hold til hold, hvor lang tid det tager, da det afhænger af hastigheden,                 
man løser gåderne med, og hvor hurtigt, man finder de forskellige steder. Glem ikke, at I                
først og fremmest samledes for at havde det sjovt, og at det ikke er nødvendigt at skynde sig                  
for at nå slutningen af missionen. 

Minimumstiden ligger dog på omkring 2 timer. 

 


