
Find vej i  
Madsbyparken

- er en simpel orienterings skattejagt, der bringer 
dig rundt i parkens stinet.
Gevinsten er sund og sjov motion med dejlige 
naturoplevelser. En anderledes tur i det fri, der er 
sund for både hjerte og hjerne.

Kort og poster
Kortet er i målestok 1:7.500. Dvs. at 1 cm på kortet 
svarer til 75 m i virkeligheden.

På kortet finder du en detaljeret signaturforklaring. 
Startsteder er på kortet markeret med en rød trekant; 
men du kan starte og slutte hvor du vil.

Det er godt at have udvalgt en rute på forhånd.

Kortet viser vej til posterne, som er på let genkendelige 
pæle med et skilt som dette. På skiltet er der et num-
mer og 3 kodebogstaver. Hvis nummeret på skiltet sva-
ret til nummeret ved cirklen på kortet, har du fundet 
den rigtige post.

Bogstavkoden noteres i kontrolfeltet på kortet som 
bevis på, at du fandt vej.

Vi håber at mange besøgende i Madsbyparken vil få 
stor glæde af kortet og posterne til gør-det-selv-orien-
tering.

Rigtig god fornøjelse!

Dansk Orienterings-Forbund

Madsbyparken Forslag  -  Bandereklame Egum Rideklub, str. 1220 x 2440mm.

- fordi du vil vinde!

www.sparnord.dk          Tlf. 76 20 64 00

Hvor finder jeg mere?
På Fredericia Orienteringsklubs hjemmeside 

www.fros.dk
kan du finde flere ruteforslag og læse om orientering og 
hvordan, du bliver medlem i klubben. 

Lidt om at færdes i Madsbyparken
Husk at tage hensyn, når du færdes i parken. Det bety-
der bl.a.
  Vis hensyn til dyr og planter
  Bræk ikke grene og kviste af træer og buske
  Vis hensyn til andre, du møder på din vej
  Hold hunden i snor
  Efterlad ikke affald – heller ikke denne folder

Nyd den dejlige tur i skoven

”Find vej i Madsbyparken er en del af det landsdæk-
kende koncept ”Find vej i Danmark”.

Prøv mobil-quiz ruten
På nogle af posterne er der et quiz 
spørgsmål, som du skal besvare på 
din mobiltelefon.
Scan QR-koden her, bestil turen 
og du vil modtage et startlink i din 
mailbox.
Eller find linket på findveji.dk på siden om
Madsbyparken.

Bag Find vej i Madsbyparken står:  
Fredericia Kommune, Orienterings-
klubben FROS , Dansk Orienterings- 
Forbund.

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk
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