


BANKO
Hvordan deltager jeg?

Hvordan får jeg plader?
Hvad gør jeg hvis jeg har banko?



FAKS BANKO 
Så er det igen tid til omgang FAKS Banko! Vi glæder os.

Spillet foregår via ZOOM – altså online banko!

• Test ZOOM ved at åbne linket og deltag I “mødet”
• Man kan bruge ZOOM via installeret program eller online (det er individuelt, hvad man burger)
• Hvis det virker uden problemer vil du modtage en besked om, at du nu ”sidder I venteværelset” (waiting room)
• Hvis det ikke virker, så skal du prøve en anden version

Vi åbner ZOOM ca. 15 minuter før vi starter – og du vil blive lukket ind i venteværelset. Vi giver adgang løbende til 
selve ”mødet”, som folk kommer på.

Vi anbefaler, at du tester ZOOM inden spillet går i gang, så du kan få hjælp ved en ven inden vi starter selve spillet.

Vi oplever, at det fungerer for de fleste – men der kan være lidt udfordringer ind i mellem. Vi kan desværre ikke 
hjælpe den enkelte på selve dagen. 

På næste side er der links til ZOOM guider og ekstra hjælp!



ZOOM - HJÆLP

ZOOM – Gode råd når du skal deltage i online arrangement
https://drive.google.com/file/d/1gVnnIbEv_X5cbXWhuB0c9k-_mOI3LVSl/view?usp=sharing

ZOOM – Kom godt i gang
https://drive.google.com/file/d/1Xbc_vNbf2BjkYzSHzy7KkcKDX3IgJ1ne/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gVnnIbEv_X5cbXWhuB0c9k-_mOI3LVSl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xbc_vNbf2BjkYzSHzy7KkcKDX3IgJ1ne/view?usp=sharing


Sådan får du banko plader

1. Du bestemmer selv, hvor mange banko plader, du vil spille med
2. Du åbner denne hjemmeside https://bingo.4red.dk
3. Derefter klikker du på “Tilføj plade” – du bestemmer selv hvor mange plader, du vil spille på
4. Hvis du for klikket på for mange plader, så kan du klikke på “Fjern alle plader” og starte forfra

https://bingo.4red.dk/


Sådan spiller du online

Når et nummer læses op, og du har nummeret på din plade, 
så klikker du med musen på nummeret, og det markeres 
med grønt. Får du ramt et forkert nummer, så klikker du 
blot igen og den grønne markering fjernes.

Når der er råbt banko på rækker, så skal du blot pause og 
afvente, at vi starter med flere numre til den fulde plade.

Når der er råbt banko på fuld plade og vi skal starte nyt spil, 
så skal du klikke på “Ryd plader”. Alle plader nulstilles og 
kan bruges igen!

Inden et nyt spil starter, så kan du vælge at beholde de 
same plader eller klikker “Fjern alle plader” – og tilføje nye 
plader ved at klikke på “Tilføj plade”

Du kan også vælge at beholde dine plader og tilføje flere 
ved at klikke på ”tilføj plade”.

TIP!
Klik aldrig på “Ryd plader” 
under et spil – vi kan ikke

genskabe pladen.



Sådan spiller du med printede plader

Når du har valgt dine plader, så 
kan du printe dem ud.

Du kan spille ved at lægge 
”mønter” på pladen eller bruge en 
tusch og sætte kryds som numrene 
læses op.

Hvis du bruger tusch, så husk at 
printe mindst 4-6 kopier, så du har 
et ”frisk” stykke papir med dine 
plader til hvert spil.

TIP!
Print mindst 4-6 kopier af dine 

plader, så er du sikker på at have 
nok, hvis der skulle ske noget.



SÅDAN FOREGÅR SPILLET 
• Når vi starter spillet, så vil I kunne se nogle søde mennesker, som vil 

læse numrene op. 

• Tempoet vil ikke være som på de professionelle banko steder – men 
dog heller ikke, så vi falder helt i søvn

• Når et nummer læses op, så markerer du nummeret på din plade.

• Hvis du har BANKO så skal du hurtigst muligt gøre os opmærksom på 
det ved at

• Tænde din mikrofon og sige BANKO
• Skriv i chatten BANKO

• Så stopper vi spillet og tjekker din plade.

• Hvis du har banko, så vil vi bede dig om at give os kontrolkoden på 
pladen

Her finder du kontrolkoden



HVIS DU HAR VUNDET

• Hvis du vinder (banko er bekræftet), så er det meget vigtigt, at du 
fortæller dit fulde navn – eller skriver dit navn i chatten. På den måde 
kan vi via tilmeldingslisten finde din e-mail og kontakte dig

• Hvis du er medlem i FAKS kan du oplyse dit medlemsnummer, så har vi 
allerede din adresse i systemet.

• Dagen efter spillet vil du så modtage en e-mail, hvor vi beder om din 
adresse, så vi kan sende præmien.

• Du skal ikke oplyse din adresse under spillet!



FAKS arbejder for synliggørelse og anerkendelse af 
kroniske smerter som en alvorlig og invaliderende 
lidelse, som ikke blot er et problem for den 
enkelte men for hele samfundet.

Derudover tilbyder vi vores medlemmer viden og 
redskaber til at tage kontrol over eget liv, selvværd 
og livskvalitet gennem oplysning, træning, støtte 
og samvær.

Læs mere www.faks.dk

http://www.faks.dk/

