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De	  unge	  er	  lynhurtige	  på	  sms-tasterne	  	  
Er	  du	  hurtig	  til	  at	  skrive	  sms’er?	  Så	  er	  der	  masser	  af	  præmier	  at	  vinde	  i	  ny,	  
gratis	  mobiltjeneste,	  hvor	  deltagerne	  konkurrerer	  om	  at	  være	  hurtigst	  på	  
sms-tasterne.	  	  

Tommelfingrene	  danser	  hen	  over	  tasterne.	  Tastaturet	  gløder.	  Imens	  tæller	  tiden,	  
når	  David	  Ive	  på	  15	  år	  kæmper	  for	  at	  skrive	  ’smsRECORDS	  i	  Bryggen’	  på	  sin	  
mobiltelefon.	  Han	  er	  milisekunder	  fra	  at	  nå	  rekorden,	  så	  præmien	  på	  710	  gode	  
danske	  kroner	  er	  inden	  for	  rækkevidde	  –	  om	  ikke	  andet	  håber	  han	  på	  at	  vinde	  de	  
200	  kr.,	  som	  man	  vinder	  i	  alle	  konkurrencer,	  hvis	  man	  er	  den	  flittigste	  på	  
tasterne:	  	  

”Det	  er	  selvfølgelig	  lidt	  svært,	  men	  også	  vildt	  sjovt.	  Allerførste	  dag	  vandt	  jeg	  200	  
kr.,	  og	  i	  alt	  har	  jeg	  på	  en	  måned	  vundet	  mere	  end	  2.000	  kr.”,	  siger	  David	  Ive	  med	  
et	  stort	  smil.	  Han	  er	  en	  af	  de	  faste	  topdeltagere	  på	  smsRECORDS.dk.	  	  

Ny	  sms-dille	  
Den	  nye	  mobiltjeneste	  har	  eksisteret	  siden	  18.	  juli	  2009,	  og	  tjenesten	  er	  allerede	  
ved	  at	  udvikle	  sig	  til	  en	  ny	  sms-‐dille.	  Mange	  har	  downloadet	  softwaren	  til	  deres	  
mobiltelefoner,	  og	  antallet	  vokser	  dagligt	  	  –	  alene	  i	  onsdags	  kom	  der	  over	  60	  nye	  
brugere.	  	  

”Vi	  er	  meget	  overraskede	  over	  tjenestens	  popularitet.	  Generelt	  deltager	  en	  
bruger	  i	  en	  sms-‐konkurrence	  fra	  et	  par	  gange	  op	  til	  50	  gange,	  men	  vi	  har	  haft	  
flere	  deltagere,	  der	  har	  indsendt	  mere	  end	  1.000	  forsøg.	  Én	  bruger	  har	  sendt	  
over	  2.000	  forsøg	  på	  to	  dage	  i	  den	  samme	  konkurrence”,	  siger	  Per	  Max	  Blichfeldt,	  
der	  er	  idémanden	  bag	  og	  partner	  i	  smsRECORDS	  ApS.	  

Sjove	  tekster	  
Teksterne,	  der	  dystes	  i	  på	  smsRECORDS.dk,	  er	  meget	  varierede:	  Der	  er	  både	  små	  
skøre	  eller	  sjove	  sætninger,	  ordsprog,	  talemåder,	  kendte	  slogans	  eller	  finurlige	  
og	  indviklede	  tekster,	  som	  det	  tager	  ekstra	  lang	  tid	  at	  skrive.	  	  
	  
Præmierne	  består	  i	  alt	  fra	  kontante	  pengebeløb	  til	  spillekonsoller,	  slik	  og	  
biografture.	  Og	  man	  kan	  vinde	  på	  mange	  måder:	  Der	  er	  nemlig	  både	  
konkurrencer	  til	  de	  hurtigste,	  flittigste	  og	  mest	  præcise.	  eller	  bare	  heldig,	  for	  nu	  
og	  da	  er	  der	  også	  præmier	  at	  vinde	  ved	  at	  være	  nummer	  50.	  	  

Også	  for	  de	  ”langsomme”	  
Til	  dem	  der	  ikke	  er	  så	  hurtige	  på	  tasterne	  kan	  man	  deltage	  i	  Bulls	  Eye	  
konkurrencerne,	  hvor	  man	  skal	  være	  god	  til	  at	  ramme	  en	  bestemt	  tid.	  Eller	  man	  
kan	  anbefale	  spillet	  til	  sine	  kammerater	  og	  dermed	  vinde	  præmier.	  	  



Uanset	  hvilke	  konkurrencer	  man	  deltager	  i,	  koster	  det	  kun	  almindelig	  takst	  for	  
datatrafik	  at	  være	  med	  på	  smsRECORDS.dk,	  altså	  typisk	  0-‐15	  ører	  pr.	  indsendte	  
forsøg.	  Man	  kan	  også	  sende	  mange	  forsøg	  på	  én	  gang,	  så	  vil	  f.eks.	  30	  indsendte	  
forsøg	  koste	  under	  50	  ører.	  Der	  er	  ingen	  skjulte	  udgifter	  eller	  ekstra	  gebyrer.	  	  

–	  

For	  mere	  information	  eller	  spørgsmål	  kontakt	  Per	  Max	  Blichfeldt	  på	  
pb@smsrecords.dk	  eller	  tlf.:	  28	  55	  95	  16.	  Læs	  også	  mere	  på	  www.smsrecords.dk.	  	  

	  

((Tekst	  til	  eventuel	  faktaboks))	  

Så	  hurtigt	  kan	  det	  tastes	  
Toprekorder	  på	  smsRECORDS.dk:	  

Tekst Sekunder 
”it på smsrecords” 3.385 sek 
”smsRECORDS på Facebook” 3,906 sek 
” Jeg er for super sej” 2,682 sek 
”The razor-toothed piranhas of 
the genera Serrasalmus and 
Pygocentrus are the most 
ferocious freshwater fish in the 
world. In reality they seldom 
attack a human” 

35,135 sek 

	  

((Besøg	  smsRECORDS	  i	  Vejle	  storcenter	  i	  efterårsferien))	  
Kom	  ned	  og	  dyst	  i	  Bryggen,	  Vejle	  
smsRecords	  er	  i	  Bryggen	  Storcenter	  i	  Vejle	  i	  hele	  efterårsferien.	  Her	  kan	  sms-‐
fans	  mødes	  og	  dyste	  om,	  hvem	  der	  er	  hurtigst	  på	  tasterne.	  	  
	  
Prøv	  smsRECORDS	  	  
Det	  er	  gratis	  at	  downloade	  og	  deltage	  i	  smsRECORDS	  ’	  konkurrencer.	  Send	  blot	  
en	  sms	  med	  teksten	  ”smsrecords”	  til	  1231	  eller	  gå	  ind	  på	  www.smsrecords.dk,	  
indstast	  dit	  mobilnummer	  i	  boksen	  ”Hent	  smsRECORDS	  til	  mobilen”	  og	  klik	  
”Send”.	  Kort	  efter	  modtager	  du	  en	  sms,	  som	  du	  skal	  følge	  instruktionerne	  i.	  
	  
Få	  en	  demonstration	  
Vil	  du	  have	  os	  til	  at	  demonstrere	  smsRECORDS,	  så	  kontakt	  Per	  Max	  Blichfeldt	  på	  
pb@smsrecords.dk	  eller	  tlf.:	  28	  55	  95	  16.	  

Billeder	  til	  pressebrug	  
Det	  er	  muligt	  at	  downloade	  billeder	  til	  pressebrug	  på	  
www.smsrecords.dk/presse	  –	  her	  er	  der	  både	  skærmdumps	  af	  smsRECORDS.dk,	  
billeder	  af	  smsRECORDS	  softwaren	  på	  diverse	  mobiltelefoner	  og	  billeder	  af	  
brugere	  på	  smsRECORDS.dk.	  

Alle	  billeder	  er	  i	  høj	  opløsning.	  


