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Den er en del af et internationalt spil for GPS-brugere (GPS er en forkortelse for
Global Positioning System). Spillet kaldes Geocaching. Grundlæggende består
spillet af en deltager der gemmer skatten (denne beholder og dens indhold) og
offentliggør dens præcise koordinater så andre deltagere med GPS kan gå på
“skattejagt” efter den. Reglerne er: Hvis du tager noget fra beholderen, skal du
også aflevere noget til beholderen – og så skal du også notere dit besøg i
logbogen. Forhåbentlig har deltageren der gemmer beholderen, valgt et rigtig godt
sted, der ikke nemt bliver fundet af fremmede. Desværre viser et godt sted sig
nogen gange at være et rigtig dårligt sted.
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Fint! Du skal være velkommen til at deltage! Vi beder dig kun om følgende:
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 Flyt eller ødelæg ikke beholderen. Den rigtige skat er at finde
beholderen og dele dine oplevelser med andre der finder beholderen
senere.
 Hvis du har lyst, er du velkommen til at tage noget i beholderen, men
vær venlig selv at efterlade noget nyt til den næste der kommer – og husk
at skrive i logbogen.
 Hvis muligt, bedes du give os besked om, at du har fundet beholderen.
Det kan gøres på nedenstående hjemmeside.
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Geocaching er åbent for alle der har en GPS og lyst til eventyr. Der er tilsvarende
steder over hele Verden. Organisationen har hjemme på Internettet. Besøg vores
hjemmeside hvis du vil vide mere eller har kommentarer:
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http://www.geocaching.com
Hvis beholderen af en eller anden grund skal flyttes, beder vi dig give os besked
(via nettet). Vi vil i så fald undskylde ulejligheden og vil naturligvis hurtigst muligt
flytte den.
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