
Anvisningar/synpunkter på tipsrundor för SPF Mörrum hösten 2020 

 
 
GPS- runda med utgångspunkt vid Ådalskyrkan 

 

Med en smartphone/mobiltelefon: Vill du ha lite hjälp med denna, så finns det på 

torsdag den 12 nov kl. 14-15 i Ådalskyrkan!! 

 

1. Var vid parkeringsplatsen nära Ådalskyrkan. 

2. Se till att din mobil har sin GPS- eller platstjänst påslagen. 

3. Använd din webbläsare (eller mobildata så att du kan söka på webben). 

4. Sök efter hemsidan play.gpsquiz.com (kanske kolla via Google). 

5. Gå runt, nära vid Ådalskyrkan och vid parkeringsplatsen, tills hemsidan kommer åt 

en tipsrunda som heter GPS SPF Mörrum Ådalen nov 2020 ! 

6. Välj Spela denna tipsrunda! 

7. Ange ett namn på ditt lag, också en e-postadress, så att du kan få respons om dina 

svar är rätt. Priser lottas ut till de som haft alla rätt!! 

8. Tryck på Börja spela! 

9. Gå (eller cykla...) tipsrunda med hjälp av kartan i mobilen. Slå på högtalaren i 

nedre högra hörnet så hör du ett pling när frågan är tillgänglig. Den lilla fyrkanten 

visar var du är. 

10. Kryssa i det svar du tror är rätt och tryck på Skicka svar. Så gå till en annan fråga. 

Frågorna är numrerade men behöver inte besvaras i ordningsföljd. Totalt sex stycken. 

11. När sista frågan är besvarad, klicka på Avsluta tipsrundan. 

12. Man kan gå rundan flera gånger! Vi lottar ut priser under den 12 nov. kl. 16.00. 

Men, GPS-rundan finns kvar, utan pris, t o m 10 dec 2020. 

 

 

Papperstipsrunda från Ådalskyrkan 

 

Svarsblankett kan erhållas vid Ådalskyrkan torsdagen den 12 nov kl. 14-15. 

 

Samma sex frågor som från GPS-rundan är uppsatta torsdagen den 12 november kl.  

14-16 enligt följande:  

Fråga 1: Korsningen Ådalsvägen – Vångavägen, på Ådalsvägens sida. 

Fråga 2: Korsningen Ådalsvägen – Sportvägen, på Ådalsvägens sida. 

Fråga 3: Korsningen Ådalsvägen – Idrottsvägen, på Ådalsvägens sida. 

Fråga 4: Längs Idrottsvägen – vid Diskusvägen, på Idrottsvägens sida. 

Fråga 5. Gå Diskusvägen söderut och sväng västerut via cykelgrind(?) till 

Kastanjevägen. Några meter in på Kastanjetvägen finns fråga 5! 

Fråga 6: Fortsätt på Kastanjevägen förbi Sportvägen, några meter till, så finns fråga 6 

på Kastanjevägen!  

Avsluta med att gå (cykla...?) till Ådalskyrkan och lämna in dina svar där senast  kl.  

16! Och kanske ta medhavd fika där inne!? Priser lottas ut strax efter kl. 16!! 

 


