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Giv dine venner klask i viden om musik  
 
 
3 har udviklet et helt nyt og sjovt multiple choice spil til smartphonen, hvor man dyster mod sine venner i 
viden om Roskilde Festival og om musik i det hele taget. Spillet hedder 3Klask. Men ingen spil uden 
strøm på mobilen, så 3 giver samtidig en stribe fif til at spare på den kostbare strøm under festivalen. 
 

Hvilket år spillede Coldplay på Roskilde? - Og hvad er Bonos rigtige navn? Hvis du kan svare på det, kan du 
sikkert også give dine venner klask i 3’s nye festivalspil. Spillet indeholder flere tusinde musikspørgsmål, så det er 
bare at kaste sig ud i det. Duellanterne får de samme spørgsmål således, at man konkurrerer på flest rigtige svar 
på kortest tid. Både tid og rigtigt svar giver point, og spilleren med flest point vinder. 
 
Spillet kobles op til spillernes Facebook-konti, så det er nemt at logge på, finde venner og dele sine sejre. Hver 
dag under hele festivalen trækker 3 lod om sjove præmier blandt alle vinderne. Præmierne bliver federe og federe 
i takt med hvor mange spil, der spilles den enkelte dag. Den bedste dagspræmie er en smartphone, og hoved-
præmien er billetter til Roskilde Festival 2013. Vinderne får hver dag besked via Facebook. Du finder spillet på 
3klask.dk. 
 
”Vi ved, at mange gæster på Roskilde har meget tid mellem koncerterne, hvor de spiller spil og er sociale via 
deres smartphones. Derfor synes vi, at det var oplagt at udvikle et særligt festivalspil til smartphonen, som gæ-
sterne kan hygge sig med i ventetiden. Samtidig er det et faktum, at netop 3’s kunder bruger rigtig meget data, så 
derfor er der god logik i, at det er os, der kommer med et sådan spil,” siger Mikkel Torsting, direktør for 3’s pri-
vatmarked.  
 
Spar batteri på mobilen, så den holder hele festivalugen 

Er der noget værre end at stå i smatten foran Orange scene og være løbet tør for strøm på mobilen bedst som du 
skal til at dele billeder på Facebook? Nej vel. 3 giver dig her en række gode råd til at holde batteri på smartpho-
nen hele ugen: 
  
- Slå bluetooth fra, når du ikke bruger det 
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger det 
- Slå mobildata fra, når du ikke bruger det 
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- Slå lokalitetstjenester, såsom GPS fra, når du ikke bruger det  
- Skift fra push-beskeder til, at den tjekker hver X time, eller at du tjekker manuelt  
- Skru ned for lysstyrken på skærmen  
- Luk programmer du ikke bruger - nogle af dem bruger strøm i baggrunden  
- Afinstaller programmer, som du ikke bruger (på Android-smartphones)  
- Skift baggrundsbillede til et statisk billede (på Android-smartphones)  
- Sluk mobilen om natten, på de fleste smartphones vil vækkeur fortsat virke 
 
Er du alligevel løbet tør for batteri på mobilen, kan du heldigvis lægge vejen forbi 3’s Reload-stande på selve 
festivalpladsen, der tilbyder gratis opladning 
 
Du kan læse mere om 3’s samarbejde med Roskilde Festival på 3.dk/roskilde-festival - og du finder selve spillet, 
der går i luften den 1. juli, på 3klask.dk. 
 
 

For yderligere information: 

Kontakt Mette Christiansen, kommunikationskonsulent, 3 Danmark, e-mail: mette.christiansen@3.dk, mobil: 31 

200 883. 

 

Du kan altid kontakte den vagthavende kommunikationskonsulent i 3’s kommunikationsafdeling på mobil 31 200 

202.  

 
Om 3: 

3 tilbyder danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd på Danmarks bedste mobile datanetværk. I 2001 vandt 3 en 3G-licens og i 2010 en LTE-

licens. Med kombinationen af 3’s eksisterende prisvindende 3G-netværk og det nye LTE-netværk, vil 3 også i fremtiden levere Danmarks bedste 

mobile datanetværk. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Danmark og Sverige og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 

pct.) og Investor AB (40 pct.). Begge ejere har global industriel og teknologisk erfaring. 3 samarbejder desuden med selskaber i Hutchison Wham-

poa-gruppen, som har 3G-licenser i Australien, Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3 på www.3.dk. 

 

http://www.3.dk/

