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TurfHunt er en digital skattejakt som utøves i naturen, der deltageren 
utfordres med spørsmål og oppgaver på sin smarttelefon. For å få tilgang til opp-
gavene må spilleren først finne angitte steder ved hjelp av kart og GPS innebygd i 
TurfHunt-appen. TurfHunt er et godt eksempel på hvordan moderne teknologi kan 
nyttes til å fremme lokalkunnskap og naturglede på en ny og inspirerende måte. 
Ha det gøy og lære på samme tid, gjerne ved lagarbeid og konkurranse mellom 
flere deltagere/lag, er hva som venter en «TurfHunter»!

*Dette ikonet vil etterhvert erstatte de opprinnelige TurfHunt- og SmartGuide-ikonene 
  når Geoparken får sin egen skreddersydde app-versjon.

TurfHunt

Ta i bruk TurfHunt:
Åpne Turfhunt-appen

Start «New Treasure Hunt» og lokaliser spill

Velg ønsket spill ved å klikke på en av «stjernene»

Klikk på «Invite friends or play solo» 

Dersom flere lag deltar send/gi dem invitasjonskoden

Klikk på «Enter Game Now»

Last ned spillet og skriv inn «team name»

Klikk på «Enter game» og spillet er i gang

Oppsøk punktene hvor det er spørsmålstegn

Gea Norvegica Geoparks 
app-ikon*

Slik gjør du for å laste ned appene:

l Åpne AppStore eller GooglePlay

l Søk etter Locatify

Sjekk TurfHunt-resultatet

Grønn ramme nederst til venstre viser poeng.  
Klikk på denne og få frem resultater (poeng) for ditt lag, 
og eventuelt motspilleres lag. 
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SmartGuide-appen er laget for smarttelefoner og nettbrett og inne-
holder forskjellige turguider i Geoparken. Disse kan lastes ned og tas i bruk ute 
på tur. Turguidene er bygd opp med informasjonsstopp underveis, hvor brukeren 
får muntlig guiding via lydfiler, samt bilder eller små filmer/animasjoner.  
Informasjonen aktiveres automatisk når angitt punkt ute i naturen er nådd.  
Navigasjonen skjer via innebygd kart, kompass og GPS i applikasjonen.  
Turguidene kan i tillegg nytes på forhånd eller i etterkant i manuell modus. 

*Dette ikonet vil etterhvert erstatte de opprinnelige TurfHunt- og SmartGuide-ikonene 
  når Geoparken får sin egen skreddersydde app-versjon.

LYKKE TIL OG GOD TUR!

     Tips for begge appene:

1. Bruk «hybrid» kartet 
(øverst i høyre hjørne) under navigasjonen. 

2. Zoom inn på skjermen slik at du nøyaktig                   
ser hvor punktene ligger.

Ta i bruk SmartGuide:
Åpne SmartGuide-appen

Velg område (Sør-Norge)

Klikk på ønsket tur, dvs. en av pilene 
Hvis du ønsker litt informasjon om et området før 
du velger tur, klikk på «i» (quick info points) og 
velg hvilket punkt du ønsker mer informasjon om.

Velg språk ved å klikke på et av flaggene

Trykk start

Velg «GPS Mode» dersom du ønsker å gå turen 
ute, eller velg «Manual Mode» dersom du skal 
prøve turen uten faktisk å være der. I GPS-mode 
vil informasjonen starte automatisk når du 
ankommer riktig sted (GPS-punkt).

Tips: du kan skifte mellom kart (med info-punkter) 
og bilder/lyd.

l Velg TurfHunt eller SmartGuide (begge er gratis)

l Installer!  

l Husk at stedtjenester og mobildata må være «slått på»

   SmartGuide
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Gea Norvegica Geopark har som mål å spre kunnskap om vår
geologiske naturarv og hva den har betydd for bosetting, næringsliv 
og kultur. I dette inngår å synliggjøre samspillet i naturen, samt å 
vise de små og store sammenhenger som har formet, og som fortsatt 
former vårt varierte distrikt – fra fjell til kyst. 

Gjennom allsidig informasjon i brosjyrer og på internett, arrangement 
og ved guidede turer til utvalgte lokaliteter, søker Geoparken å skape 
engasjement og forståelse for en naturarv vi alle deler, og som omgir 
oss daglig. Forhåpentligvis vil dette også bidra til å gjøre den enkeltes 
naturglede enda større!

Gea Norvegica Geopark er den første 
geoparken i Norden med medlemsskap i 
«European Geoparks Network» og «Global 
Geoparks Network». Disse nettverkene er 
støttet av UNESCO og 
omfatter omlag 
80 geoparker, 
fordelt over 
hele verden.

GEA NORVEGICA
GEOPARK

Les mer på www.geoparken.no 
og på Facebook. 
Kontakt oss på post@geanor.no
Besøksadresse: Kjølnes Ring 30,
3918 Porsgrunn

www.geoparken.no

GEA NORVEGICA GEOPARK

GEOPARKEN GÅR NYE VEIER I SIN FORMIDLING
Gea Norvegica Geopark tar i bruk digitale apper som formidlingsform,  
for å inspirere folk i alle aldre på en ny og spennende måte. 
I samarbeid med det islandske firmaet Locatify (www.locatify.com) 
arbeider vi med å lage turguider og spill for to typer apper:  

SmartGuide og TurfHunt 
Disse vil være tilgjengelige på mange av Geoparkens lokaliteter.  
Last dem ned gratis og prøv!


