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En kort guide for forældre, der gerne vil hjælpe deres børn i gang med DOT

OM DOT
DOT er en udendørs holdsport, hvor deltagerne får god motion i frisk luft.
DOT er en aktiv e-sport som gør brug af mobiltelefonens GPS og kompas.

ALLE KAN SPILLE DOT
DOT er for alle. Børn ned til 6-årsalderen kan spille DOT. Børn lærer normalt DOT på
ca. 5 minutter. DOT kræver, at man har en Android eller Iphone mobiltelefon med dataabonnement.

DIN ROLLE SOM FORÆLDRE
Børn kan sagtens selv spille DOT. Det er dog en fordel, hvis du som voksen tager initiativ og
sætter dem i gang. Når først de er i gang, starter de selv nye spil igen, og kan på den måde
sagtens spille selv i lang tid. Du er dog meget velkommen til at spille med. DOT er også sjovt
for voksne.

DOT BANER
DOT spilles på virtuelle baner, som kan ses i GoPlayDOT app’en. Når du bevæger dig i
virkeligheden, bevæger du dig også på DOT banen. En officiel bane er lavet manuelt ved at
sætte punkter på et satellitkort med hensyntagen til sikkerhed og bedst mulig spil-oplevelse.
Hvis du ikke har adgang til en officiel bane, laver app’en automatisk en bane til dig, som
ikke tager hensyn til lokale geografiske forhold. På vores hjemmeside kan du se hvor der er
officielle baner. Kontakt os, hvis du har brug en officiel bane.

SIKKERHED
DOT er en sikker sport. Spillet kræver at børnene både orienterer sig i forhold til hvad der
foregår på skærmen, og hvor de bevæger sig rent fysisk. Hvis børnene spiller på et stort
område, så aftal eventuelt et samlingspunkt, hvor alle mødes, når spillet er slut.
Børn kan med fordel bruge phone grips som gør telefonen lettere at holde i hånden når man
løber, og mindsker chancen for at tabe den. Populære typer er Phone Loops, Lazy Hands og
PopSockets.
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DOT FORÆLDREGUIDE
START ET DOT SPIL
1. Sørg for, at alle børnene har en smartphone med data. Hvis du er i tvivl, så åben en
browser på telefonen og vælg fx. www.dr.dk. Hvis du kan hente siden, har du adgang til
data.
2. Sørg for, at app’en GoPlayDOT installeres på alles telefoner. Husk at sige “ja” til at app’en
må bruge positionen, når app’en er tændt. Dette er nødvendigt for spillet. Spillet gemmer
ikke personlige oplysninger. App’en er gratis og findes til både iPhones og Androidtelefoner.
Brug en af børnenes telefoner til at starte det første spil på denne måde:
3. På første skærm: Vælg “CREATE GAME”.
4. Indsats nu navnet på et spil, fx: “spil 1”. Lad de øvrige muligheder på skærmen være, som
de allerede er.
5. Klik på “PLAY”.
6. Få øvrige deltagere til at klikke på “JOIN GAME” på første side.
7. Når de ser “spil 1”, så skal de klikke på “PLAY”.
8. Alle skriver nu deres navn.
9. Inddel børnene i to hold og kald det ene gult hold og det andet blåt hold.
10. Sørg for, at børnene vælger deres farve og klikker på “START”.
11. Den der har oprettet spillet skal nu igen klikke på “START”.
12. Fortæl børnene, at de selv er prikken i midten. At man skal løbe hen til de store punkter, og
trykke på skærmen for at farve dem. Man får sin farve igen ved at trykke på skærmen, når
man er inde i en punkt, der allerede har din egen farve.
Reglerne i DOT er simple. Børnene lærer hurtigt selv at spille. Du kan dog lære reglerne i DOT
på hjemmesiden www.goplaydot.com , hvor du også kan læse mere om spillet

TEKNIK
For at kunne spille DOT, skal spillerne anvende en smartphone med GPS, kompas og adgang
til data. Det har de fleste mobiltelefoner. App’en, som skal bruges, findes til iPhones og
telefoner med Android-systemet.
Generelt fungerer nyere telefoner rigtigt godt, og der opleves færre og færre udfordringer. I
de fleste sammenhænge virker 80-100% af telefonerne uden problemer.
Der er generelt flere problemer med billigere telefoner. Særligt telefoner af mærket Huawei,
har ofte udfordringer. Disse telefoners GPS og kompas er af svingende kvalitet. Her er en liste
over de mest almindelige udfordringer og mulige løsninger på disse:
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DOT FORÆLDREGUIDE
UDFORDRING

MULIG LØSNING

Batteriet løber tør.

–– Det er godt at lade telefonen op før spillet.
–– Medbring opladere og forlængerledninger, hvis der er
adgang til et lokale.
–– Bed børnene om at medbringe power banks
–– Medbring opladte power banks og ledninger, som kan
udlånes til børnene.

App’en starter ikke.

Sker normalt ved manglende data. Det kan skyldes flere
ting:
–– Der er ikke mere data på abonnementet.
–– På skoler og i byområder er der sommetider ”gratis”
WIFI som telefonen pr. automatik hopper på. Dette
kan give lidt forvirring når mobilen hopper på og af
Wifi. WiFi kan med fordel slås fra, men husk at slå til
igen.

GPS er slået fra.

–– Tænd for telefonens GPS
–– Man har sagt nej til at DOT’appen må bruge GPS/
Lokalitet ved installering. Dette sker jævnligt da mange
børn pr. refleks vælger nej. Løsning: Indstillinger, finde
DOT appen, vælge tillad lokalitet ved brug.

Punkterne på banen vises i forkert retning.

Dette skyldes, at kompasset ikke er kalibreret eller ikke
fungerer korrekt.
1. Drej telefonen rund om sig selv på alle leder. Dvs. drej
skærmen nedad og så op igen.
2. Flip telefonen langsomt rundt om sig selv.
3. Bevæg telefonen i “8-taller” foran dig selv.
4. Virker dette ikke, så prøv at genstarte telefonen.

Positionen passer ikke med de øvrige
spillere.

Dette skyldes, at GPS-modtageren er upræcis. Det kan
skyldes kalibrering, men det kan også være en fejl, som
ikke kan rettes.
Fejlen kan give forkerte positioner, der kan være på både
få meter og mange hundrede meter.
1. Genstart telefonen.
2. Se evt. om der er samme problem i Google Maps.

Punkterne ryster frem og tilbage på
telefonens skærm.

Dette skyldes, at kompasset er ustabilt. Dette ses
desværre jævnligt på billigere Android-telefoner.
Også nyere Huawei-telefoner er desværre ikke ret gode
mht. GPS og kompas.
1. Flip telefonen langsom om sin egen akse på forskellige
måder.
2. Hvis dette ikke hjælper, så genstart. Det er desværre
ikke altid muligt at løse dette, da det kan skyldes
telefonens hardware.

www.goplaydot.com

3

		

© GoPlayDOT 2018

