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TravelTales; Travel-O teaser
Synopsis
Dette dokument indeholder en ’teaser’ for Travel-O demo’en i Silkeborg ifm. DMsprint den 9.april.
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Teaser
I byens park er familien Jørgensen på tur. De har hentet turen
„Landevejsrøverens bytte” på internettet og er nu på vej rundt på den 3 kilometer
lange bane bevæbnet med et kort og deres mobiltelefon. På kortet er indtegnet
start, mål og en række poster.
„Hæ, hæ…“ lyder en hæs stemme fra mobiltelefonen, da familien når post 3,
„– Jo vist så jeg ham… – Han kom ridende på en sort hest i denne retning med en
stor skindsæk over skulderen. At dømme efter retningen, var han på vej over mod
kroen, der ligger lige derovre i kanten af skoven…“
Familien finder frem til post 4 – et legehus på legepladsen i parken. En skinger
kvindestemme beretter nu fra telefonen: „En ubehagelig personage – ingen tvivl
om det! Han forlangte brød og øl – og en skovl… En skovl siger jeg jer…! Sig mig
en gang: Ligner det her måske en købmands butik?!??“.
Således fortsætter turen indtil mål, hvor familien må stykke de små ledetråde
sammen for at finde ud af, hvor landevejsrøverens bytte er begravet.

„Orientering skal være Let at Gå Til. – Det skal i 2015 være lettere og sjovere for
flere at orientere noget mere...” (Vision 2015, Dansk Orienterings-Forbund)

Lørdag den 9. april har du mulighed for at få en demonstration af TravelTales – en
applikation til mobiltelefoner, der kan komplementere den almindelige
orienteringstræning samt være et værktøj til at lave virtuelle orienteringsbaner,
som er åbne når som helst og hvor som helst.
Kig efter TravelTales logo’et på stævnepladsen til DM-sprint i Silkeborg.
TravelTales understøtter endnu ikke iPhone og Android telefoner, men medbring
gerne din Symbian GPS telefon til demo’en (f.eks. Nokia, Ericsson eller Samsung)
og få en anderledes orienteringsoplevelse.
Se mere på www.TravelTales.dk
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