
 
 
GEOCACHE GÖMMA – LÄS DETTA! 
 
Grattis, Du har hittat den! Antingen med avsikt eller genom en 
slump.  
 
Varför ligger den här burken här? Och vad är det för grejor i den? 
 
Det är en del av en global sport som skapats av användare av GPS 
(Global Positioning System), och det kallas Geocaching. Enkelt uttryckt 
handlar det om att gömma en ”skatt” (som den här behållaren) och 
publicera så exakta koordinater som möjligt på Internet. Sedan kan 
andra “skattjägare” med hjälp av sin GPS-mottagare hitta “skatten", 
skriva I loggen och byteshandla med innehållet. Den finns två regler, 
skriv i loggboken och om du tar något så skall du lämna något istället. 
Förhoppningsvis så har den här behållaren placerats så att oinvigda 
inte skall råka hitta den. Men det kan ju hända att det som var ett bra 
ställe ändras till ett dåligt 
 
OM DU HITTAT DETTA AV MISSTAG: 
 
Kul! Välkommen att delta! Det enda du behöver göra är: 
  

• Var snäll och låt bli att flytta gömman, och förstör den inte. Det 
viktigaste med den här formen av skattjakt är inte skatten I sig 
utan själva fyndet och att dela med sig av sina erfarenheter till 
andra.  

• Om du vill ta med dig något, se till att lämna något annat I 
utbyte. Och skriv i loggboken. 

• Om möjligt så meddela vad som hänt på webbplatsen som är 
angiven nedan. 

 
Geocaching är till för alla som har en GPS och lite äventyrslust. Det 
finns spegelsajter på flera håll i världen. Organisationen har sitt 
hemvist på Internet, om du besöker webbplatsen så kan du läsa mer 
och komma med synpunkter: 
 
http://www.geocaching.com 
 
Om behållaren har hamnat på ett ställe där den stör på något sätt så 
meddela oss. Vi ber om ursäkt och kommer att hjälpa till att flytta den.  
 
 

 
 

GEOCACHE SITE – PLEASE READ! 
 
Congratulations, you've found it! Intentionally or not! 
 
What is this hidden container sitting here for? What the heck is this thing 
doing here with all these things in it? 
 
It is part of a worldwide game dedicated to GPS (Global Positioning 
System) users, called GPS Stash Hunting, or Geocaching. The game 
basically involves a GPS user hiding "treasure" (this container and its 
contents), and publishing the exact coordinates so other GPS users can 
come on a "treasure hunt" to find it. The only rules are: if you take 
something from the stash, you must leave something for the stash, and 
you must write about your visit in the logbook. Hopefully, the person that 
stashed this container found a good spot that is on public property and is 
not easily found by uninterested parties. Sometimes, a good spot turns 
out to be a bad spot, though. 
 
IF YOU FOUND THIS CONTAINER BY ACCIDENT: 
 
Great! You are welcome to join us! We ask only that you: 
 

• Please do not move or vandalize the container. The real treasure 
is just finding the container and sharing your thoughts with 
everyone else who finds it. 

 
• If you wish, go ahead and take something. But please also leave 

something of your own for others to find, and write it in the 
logbook. 

 
• If possible, let us know that you found it, by visiting the website 

listed below. 
 
The GPS Stash Hunt is open to everyone with a GPS and a sense of 
adventure. There are similar sites all over the world. Currently, the 
organization has it's home on the Internet. Visit our website if you want to 
learn more, or have any comments: 
 
http://www.geocaching.com 
 
If this container happens to be sitting on private property and you wish it 
removed, please let us know. We apologize, and will be happy to move 
it. 


