GEOCACHE-GÖMMA
LÄS DETTA!
GRATTIS DU HAR HITTAT DEN!
Med avsikt eller genom en slump!
Varför ligger den här behållaren här?
Det här är en så kallad geocache som
tillhör den globala hobbyn Geocaching.
Har du hittat den av misstag?
Kul! Var snäll och flytta inte på eller
förstör den. Läs vidare så får du mer
information.
Ligger behållaren olämpligt?
Ibland händer det att behållaren flyttas av
misstag eller att en plats som en gång
ansågs som bra gömställe inte längre är
lika bra eller att den nu stör! Tveka då
inte att meddela oss på
www.geocaching.com/help! Vi ber om
ursäkt och kommer att hjälpa till att flytta
den.
Vad är Geocaching?
Enkelt uttryckt så handlar det om en
”skattjakt”, som är en kombination av
orientering och en modern form av
”gömma nyckel”. En person gömmer en

CONGRATULATIONS! YOU'VE FOUND IT!
INTENTIONALLY OR NOT!
Why is this container placed here?
This is called a geocache and it belongs to the global
hobby Geocaching.
Have you found it by accident?
Great! Please don’t move or vandalize it. If you
continue to read you’ll get more information.
Is the container poorly placed?
Sometimes the container gets moved from it’s original
hiding place and sometimes it turns out that what
once was a good hiding place isn’t as good anymore.
Please contact us at www.geocaching.com/help! We
apologize for any inconvenience and we will help you
to move the container!
What is Geocaching?
Simply its a kind of “treasure hunt” where one person
hides a “treasure” (geocache) and then publish it’s
coordinates at www.geocaching.com. Other
participants can then go and search for the
“treasure” using their smartphone or GPS.
What does a geocache contain?
All geocaches contain a log book. They can also
contain items for trade and trackables.

GEOCACHE SITE
PLEASE READ!
”skatt” (geocache). Därefter publicerar
personen koordinater på
www.geocaching.com. Andra deltagare
kan då ta del av dessa för att söka efter
”skatten” med hjälp av sin smartphone
eller GPS.
Vad innehåller en geocache?
Alla geocacher innehåller en loggbok och
eventuell information. Den kan även
innehålla bytessaker och spårbara objekt
(mer om dessa kan du läsa längre fram).
Finns det några regler?
Ja, de två viktigaste reglerna är att när
man hittat en geocache ska man logga sitt
besök i loggboken (skriva in datum och sitt
användarnamn). Om det finns bytessaker
så kan man ta med sig något om man
lämnar något av samma eller högre värde.
Viktigt är också att alltid återplacera
geocachen precis som man hittade den.
Utöver detta får man gärna logga sitt
besök online via Geocaching-appen eller
via webbsidan. När man loggar i appen
eller online så är det uppskattat om man
berättar kort om sin upplevelse, men tänk

Are there any rules?
Yes, the two most important rules are that when you
find a geocache you need to sign the logbook with
date and your username and if you take something

from the geocache you must leave something of the
equal or greater value. It’s also important to replace
the geocache exactly as you found it. If you want to
you can also log your find online using the
Geocaching app or the website. When logging
online it’s appreciated if you share your experience
by writing some lines about it. Remember not to
spoil anything about the geocache or how it’s
hidden in your log.
Can I participate?
Of course! Everyone is welcome to join! Visit
www.geocaching.com for further information and
to get started!
What are trackables?
Trackables are the collective name for Travel Bugs
and Geocoins. All trackables have a unique code
that you can enter in the Geocaching-app to get
further information about it. It’s common that
trackables have a goal, for example to travel to a
special place or visiting different countries. Your
mission is to pick up the trackable from the
geocache where you found it and then place it in
another geocache that is closer to the goal. Unlike
items for trade you are not allowed to keep
trackables! If you don’t plan to move a trackable
to another geocache, please leave it! More
information about trackables can be found here:
www.geocaching.com/track
Examples on how different trackables may look can
be found on the next page.

på att inte avslöja något om själva
geocachen eller hur den är gömd.

Du kan läsa mer om spårbara objekt på:
www.geocaching.com/track

Kan jag delta?
Absolut! Alla är välkomna att delta, besök
www.geocaching.com för ytterligare
information och för att komma igång!

Exempel på hur spårbara objekt kan
se ut:

Vad är spårbara objekt?
Spårbara objekt är samlingsnamnet för
Travel Bugs och Geocoins. En Travel Bug
är en bricka som oftast är fäst på något
annat medan ett Geocoin ser ut som ett
mynt (men kan även ha andra former).
Dessa är inte bytessaker och den som
hittar en får inte behålla den. Alla Travel
Bugs och Geocoins har en unik kod och ett
”mål”, t ex kan målet vara att de vill resa till
en viss plats eller besöka olika länder etc.
Genom att söka på dess unika kod i appen
eller på webbsidan får du fram vem som
äger den och vad dess mål är. Meningen är
alltså att man tar den från geocachen där
man hittar den och lämnar den i en annan
som ligger närmre målet.Låt den ligga
kvar om du inte tänkt flytta den till en
annan geocache!

Travel Bug

Geocoins

