Til lykke! Du har fundet skatten.
Du har fundet en skat (eller en geocache, som vi
kalder det) - også selv om du måske ikke ledte efter
den.
Geocaching, som legen hedder, er en verdensomspændende skattejagt som leges af folk der har en
såkaldt GPS-modtager. Legen består i at en
deltager gemmer en beholder og offentliggør
koordinaterne på det sted den ligger. Herefter kan
andre deltagere gå på jagt med deres modtager,
prøve at finde skatten og logge besøget

Undlad venligst at flytte eller beskadige beholderen.
Du er velkommen til at tage en ting fra beholderen.
Reglen er at hvis man tager noget, skal man også
lægge noget.
Du må meget gerne fortælle andre om dine
oplevelser ved at skrive i logbogen. Du kan også
oprette dig selv som deltager på internettet, hvor du
kan logge dit besøg.
Der ligger titusindvis af skatte som denne verden
over. For yderligere information, se
www.geocaching.com

Til lykke! Du har fundet skatten.
Du har fundet en skat (eller en geocache, som vi
kalder det) - også selv om du måske ikke ledte efter
den.
Geocaching, som legen hedder, er en verdensomspændende skattejagt som leges af folk der har en
såkaldt GPS-modtager. Legen består i at en
deltager gemmer en beholder og offentliggør
koordinaterne på det sted den ligger. Herefter kan
andre deltagere gå på jagt med deres modtager,
prøve at finde skatten og logge besøget

Undlad venligst at flytte eller beskadige beholderen.
Du er velkommen til at tage en ting fra beholderen.
Reglen er at hvis man tager noget, skal man også
lægge noget.
Du må meget gerne fortælle andre om dine
oplevelser ved at skrive i logbogen. Du kan også
oprette dig selv som deltager på internettet, hvor du
kan logge dit besøg.
Der ligger titusindvis af skatte som denne verden
over. For yderligere information, se
www.geocaching.com

Til lykke! Du har fundet skatten.
Du har fundet en skat (eller en geocache, som vi
kalder det) - også selv om du måske ikke ledte efter
den.
Geocaching, som legen hedder, er en verdensomspændende skattejagt som leges af folk der har en
såkaldt GPS-modtager. Legen består i at en
deltager gemmer en beholder og offentliggør
koordinaterne på det sted den ligger. Herefter kan
andre deltagere gå på jagt med deres modtager,
prøve at finde skatten og logge besøget

Undlad venligst at flytte eller beskadige beholderen.
Du er velkommen til at tage en ting fra beholderen.
Reglen er at hvis man tager noget, skal man også
lægge noget.
Du må meget gerne fortælle andre om dine
oplevelser ved at skrive i logbogen. Du kan også
oprette dig selv som deltager på internettet, hvor du
kan logge dit besøg.
Der ligger titusindvis af skatte som denne verden
over. For yderligere information, se
www.geocaching.com

Til lykke! Du har fundet skatten.
Du har fundet en skat (eller en geocache, som vi
kalder det) - også selv om du måske ikke ledte efter
den.
Geocaching, som legen hedder, er en verdensomspændende skattejagt som leges af folk der har en
såkaldt GPS-modtager. Legen består i at en
deltager gemmer en beholder og offentliggør
koordinaterne på det sted den ligger. Herefter kan
andre deltagere gå på jagt med deres modtager,
prøve at finde skatten og logge besøget

Undlad venligst at flytte eller beskadige beholderen.
Du er velkommen til at tage en ting fra beholderen.
Reglen er at hvis man tager noget, skal man også
lægge noget.
Du må meget gerne fortælle andre om dine
oplevelser ved at skrive i logbogen. Du kan også
oprette dig selv som deltager på internettet, hvor du
kan logge dit besøg.
Der ligger titusindvis af skatte som denne verden
over. For yderligere information, se
www.geocaching.com

Til lykke! Du har fundet skatten.
Du har fundet en skat (eller en geocache, som vi
kalder det) - også selv om du måske ikke ledte efter
den.
Geocaching, som legen hedder, er en verdensomspændende skattejagt som leges af folk der har en
såkaldt GPS-modtager. Legen består i at en
deltager gemmer en beholder og offentliggør
koordinaterne på det sted den ligger. Herefter kan
andre deltagere gå på jagt med deres modtager,
prøve at finde skatten og logge besøget

Undlad venligst at flytte eller beskadige beholderen.
Du er velkommen til at tage en ting fra beholderen.
Reglen er at hvis man tager noget, skal man også
lægge noget.
Du må meget gerne fortælle andre om dine
oplevelser ved at skrive i logbogen. Du kan også
oprette dig selv som deltager på internettet, hvor du
kan logge dit besøg.
Der ligger titusindvis af skatte som denne verden
over. For yderligere information, se
www.geocaching.com

Til lykke! Du har fundet skatten.
Du har fundet en skat (eller en geocache, som vi
kalder det) - også selv om du måske ikke ledte efter
den.
Geocaching, som legen hedder, er en verdensomspændende skattejagt som leges af folk der har en
såkaldt GPS-modtager. Legen består i at en
deltager gemmer en beholder og offentliggør
koordinaterne på det sted den ligger. Herefter kan
andre deltagere gå på jagt med deres modtager,
prøve at finde skatten og logge besøget

Undlad venligst at flytte eller beskadige beholderen.
Du er velkommen til at tage en ting fra beholderen.
Reglen er at hvis man tager noget, skal man også
lægge noget.
Du må meget gerne fortælle andre om dine
oplevelser ved at skrive i logbogen. Du kan også
oprette dig selv som deltager på internettet, hvor du
kan logge dit besøg.
Der ligger titusindvis af skatte som denne verden
over. For yderligere information, se
www.geocaching.com

Til lykke! Du har fundet skatten.
Du har fundet en skat (eller en geocache, som vi
kalder det) - også selv om du måske ikke ledte efter
den.
Geocaching, som legen hedder, er en verdensomspændende skattejagt som leges af folk der har en
såkaldt GPS-modtager. Legen består i at en
deltager gemmer en beholder og offentliggør
koordinaterne på det sted den ligger. Herefter kan
andre deltagere gå på jagt med deres modtager,
prøve at finde skatten og logge besøget

Undlad venligst at flytte eller beskadige beholderen.
Du er velkommen til at tage en ting fra beholderen.
Reglen er at hvis man tager noget, skal man også
lægge noget.
Du må meget gerne fortælle andre om dine
oplevelser ved at skrive i logbogen. Du kan også
oprette dig selv som deltager på internettet, hvor du
kan logge dit besøg.
Der ligger titusindvis af skatte som denne verden
over. For yderligere information, se
www.geocaching.com

Til lykke! Du har fundet skatten.
Du har fundet en skat (eller en geocache, som vi
kalder det) - også selv om du måske ikke ledte efter
den.
Geocaching, som legen hedder, er en verdensomspændende skattejagt som leges af folk der har en
såkaldt GPS-modtager. Legen består i at en
deltager gemmer en beholder og offentliggør
koordinaterne på det sted den ligger. Herefter kan
andre deltagere gå på jagt med deres modtager,
prøve at finde skatten og logge besøget

Undlad venligst at flytte eller beskadige beholderen.
Du er velkommen til at tage en ting fra beholderen.
Reglen er at hvis man tager noget, skal man også
lægge noget.
Du må meget gerne fortælle andre om dine
oplevelser ved at skrive i logbogen. Du kan også
oprette dig selv som deltager på internettet, hvor du
kan logge dit besøg.
Der ligger titusindvis af skatte som denne verden
over. For yderligere information, se
www.geocaching.com

Til lykke! Du har fundet skatten.
Du har fundet en skat (eller en geocache, som vi
kalder det) - også selv om du måske ikke ledte efter
den.
Geocaching, som legen hedder, er en verdensomspændende skattejagt som leges af folk der har en
såkaldt GPS-modtager. Legen består i at en
deltager gemmer en beholder og offentliggør
koordinaterne på det sted den ligger. Herefter kan
andre deltagere gå på jagt med deres modtager,
prøve at finde skatten og logge besøget

Undlad venligst at flytte eller beskadige beholderen.
Du er velkommen til at tage en ting fra beholderen.
Reglen er at hvis man tager noget, skal man også
lægge noget.
Du må meget gerne fortælle andre om dine
oplevelser ved at skrive i logbogen. Du kan også
oprette dig selv som deltager på internettet, hvor du
kan logge dit besøg.
Der ligger titusindvis af skatte som denne verden
over. For yderligere information, se
www.geocaching.com

Til lykke! Du har fundet skatten.
Du har fundet en skat (eller en geocache, som vi
kalder det) - også selv om du måske ikke ledte efter
den.
Geocaching, som legen hedder, er en verdensomspændende skattejagt som leges af folk der har en
såkaldt GPS-modtager. Legen består i at en
deltager gemmer en beholder og offentliggør
koordinaterne på det sted den ligger. Herefter kan
andre deltagere gå på jagt med deres modtager,
prøve at finde skatten og logge besøget

Undlad venligst at flytte eller beskadige beholderen.
Du er velkommen til at tage en ting fra beholderen.
Reglen er at hvis man tager noget, skal man også
lægge noget.
Du må meget gerne fortælle andre om dine
oplevelser ved at skrive i logbogen. Du kan også
oprette dig selv som deltager på internettet, hvor du
kan logge dit besøg.
Der ligger titusindvis af skatte som denne verden
over. For yderligere information, se
www.geocaching.com

