"Skatt" (geocache) – Vänligen läs detta! GEOCACHE – Please, read this!
Grattis! Du har hittat den! Avsiktligt eller inte!
Denna "skatt" ingår i en "skattjakt" som sträcker sig över Sverige och
över hela världen, så det är mycket viktigt att inte flytta den!
"Skattjakten" kallas för Geocaching. ”Skatten” (denna behållare) är
publicerad med exakta GPS-koordinater på www.geocaching.com
så andra “skattjägare” med hjälp av sin GPS hitta “skatten".
Det finns bara två regler: Om du tar något ur cachen skall du
lämna något istället. Du skall skriva i loggboken.

Congratulations,
you've found it! Intentionally or not!
This is part of a worldwide game using a GPS, called Geocaching.
The game involves that a GPS-user is hiding a "treasure" (this
container and its contents), and publishes the exact coordinates on
our website, so other GPS-users can come on a "treasure hunt" to
find it.

OM DU HITTAT DENNA BEHÅLLARE AV MISSTAG

There are only two rules. If you take something from the cache,
you must leave something in the cache. You must write about your
visit in the log book.

Kul! Du är välkommen att var med! Vi ber dig bara, att

IF YOU FOUND THIS CONTAINER BY ACCIDENT

• Var snäll och låt bli att flytta gömman och förstör den inte. Det
viktigaste med skattjakten är inte skatten i sig, utan upplevelsen
att få komma till en ny och spännande plats.
• Om du vill ta med dig något, se till att lämna något annat i utbyte
och var snäll och skriv i loggboken.
Geocaching är till för alla som har en GPS och lite äventyrslust!
Hittar du ett "specialmynt" eller något
som är märkt med en bricka, som den
här till höger, i burken, är det inga
bytessaker utan dessa skall flyttas mellan
olika cacher och inte behållas av den som
hittar den!
Låt den ligga kvar, om du inte tänker flytta den!
Om behållaren har hamnat på ett ställe där den stör eller ligger i
vägen, var snäll och meddela oss på: www.geocaching.se

Great! You are welcome to join us! We just appeal to you:
• Please do not move or vandalize the container.
• The real treasure is not finding the container, but getting an
experience visiting a new and interesting place.
• If you wish, go ahead and take something, but, please, also
leave something, and write it in the log book.
Geocaching is open to everyone with a GPS and a sense of
adventure. There are thousands of caches all over the world.
If you find a "geocoin" or something with a "tag", as shown on the
other side. This is not a trading object, it should travel from cache to
cache. If you don't have the intention to move, please, leave it
behind
Please, visit our Swedish website www.geocaching.se if you
have any comments.

