
6wyn, jagarna, magu01, mbis, mtekla, MyrraB, PiLinA, Reyals68, satzumas, smnollxmx
Välkomna önskar Team SOS15!

Ingen FTF är värd att bryta benet för, så ta det lugnt i skogen.
Om olyckan ändå skulle vara framme så är Jenny “jagarna” vår för dagen jourhavande första hjälpen.

Jenny nås på tfn 0707 50 78 42 

Vid frågor rörande eventet, kontakta Kjell “mtekla” på tfn 072 717 14 07

Info

Samling och genomgång i ämnet historia, instruktion och guidning.

Som inspiration till era nyförvärvade historiakunskaper så nns det 
några historiska ämnen (cacher) att fördjupa sig i, för den som vill.

En begränsad upplaga historiska ämnen (cacher) blir tillgängliga för 
barn som har tagit med sig föräldrarna till eventet eller tvärt om.

GGemensam lunch med medhavd matsäck.  Ketchup och senap nns. 
Grillglöd hålls levande under dagen för den som grilla.

För de som fortfarande inte är mätt på historia, presenteras några till 
historiska ämnen med historisk klang.

Vernissage med avrundning av eventet med bl.a prisutdelning med 
na priser för de deltagare som var med i årets teckningstävling.

Eventet officiell slut.

AAfter caching på O’Learys Tyresö @N59 14.706 E018 13.677
(buss 816 går från Flatenbadet till Tyresö Centrum klockan 17.26)
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Schema

Anteckningar



Vostok
Traditional | D3,5 T2,5 | Micro

Dagen D
Mystery | D2,5 T2 | Small

Det går upp ett ljus för Thomas
Traditional | D1,5 T2 | Regular

Spirit of St. Louis
Traditional | D2 T2 | Small

Arne Beurling
det svenska kryptogeniet
Mystery | D2 T2,5 | Small

En bärande våg
Traditional | D1 T2,5 | Small

Camera obscura
Traditional | D1 T2,5 | Small

GeoPosten
Letterbox | D2 T2 | Regular

5 - Arne Beurling det svenska kryptogeniet
Obs. Det nns ingen gömma vid angivna koordinater. 

59MZZ6Å TU116E A3 ÅÖL 7ÖÖ27 RN7I NLYYI



Zeppelinaren Hindenburgs
näst sista färd
Multi | D1,5 T3 | Small

Kjell Stenssons aprilskämt
Traditional | D3 T2 | Regular

Sänkningen av Laconia
Mystery | D2 T2 | Small

Zylofon
Multi | D3 T3 | Regular

Jojo
Multi | D2 T5 | Small

Gäddan
Traditional | D2,5 T3 | Other

Verktygslådan
Traditional | D2 T2 | Micro

Magneten
Traditional | D2,5 T2 | Small

30 - Enigma
Obs. Det nns ingen gömma vid angivna koordinater. 

För att logga denna cache behöver du anta en av två utmaningar. Anser du dig 
smart kan du försöka få fram koordinaterna till gömman utan risk för att bli blöt, 
för den risken är överhängande om du antar den andra utmaningen, som kan ses 
som en slags genväg.

Utmaning 1Utmaning 1 löses utifrån cachesidan. För utmaning 2 beger du dig till de angivna 
koordinaterna. Det du nner där hälper dig avsevärt.

För båda utmaningarna behöver du använda geochecker på cachesidan.

098.22 31E 057.03 25N

11 - Sänkningen av Laconia
Obs. Det nns ingen gömma vid angivna koordinater. 
11 - Sänkningen av Laconia
Obs. Det nns ingen gömma vid angivna koordinater. 



Egyptens gömda skatter
Traditional | D2 T2 | Regular

Berlinmurens fall
och Järnridåns öppnande

Multi | D2 T1,5 | Micro

Mjölksurror
Traditional | D1,5 T2,5 | Micro

En maträtts födelse
Traditional | D1,5 T2 | Regular

Vasaloppet
Traditional | D1,5 T2 | Other

Nitroglycerin
Traditional | D2,5 T2 | Regular

Vad är jag?
Traditional | D2 T2,5 | Large

Guldrush i Klondike
Traditional | D2 T2 | Small

Kaninen & DDT
Traditional | D1,5 T2 | Small

31 - Tre shilling Banco
Det gula tre skilling banco frimärket upptäcktes 
1886 på Väster Munga gård i Västmanland av den 
ortonårige Georg Wilhelm Backman.

Brevet och frimärket är poststämplat i Nya 
Kopparberget den 13 juli 1857.

MMen brevet kom aldrig fram till apotekaren Anton 
Anders Ekholm på Ekudden, vid Flaten, 

eftersom familjen hade yttat, eller av någon 
annan anledning…

Men vad hände med brevet, det verkar vara 
försvunnet.

En En rapport från den 53 åriga Postiljonen 
Karl-Johan Karlsson från den 23 juli 1857 kan 
kanske leda er rätt i ert sökande.



Sommarkollo
Traditional | D2 T2,5 | Regular

Lingon
Traditional | D2 T2 | Other

Potatisen
Traditional | D2 T2 | Large

Hissar
Multi | D2 T5 | Small

Enigma
Mystery | D3,5 T3,5 | Small

Tre shilling Banco
Leterbox | D2,5 T2,5 | Regular

Järn Ladyn
Multi | D2 T2 | Small

Flaten för 5 000 år sedan
Earth cache | D2,5 T2

2 - Dagen D
Obs. Det nns ingen gömma vid angivna koordinater.

Landstigningen i Normandie, kodnamn Operation Neptune, var etableringen 
av ett brohuvud under de allierades invasion av Normandie, även känd som 
Operation Overlord, under andra världskriget.

LandstiLandstigningarna inleddes tisdagen den 6 juni 1944 (Dagen D), med början 
klockan 06:30. 

Anfallet genomfördes i två faser: en luftburen attack som landsatte 24 000 
brittiska, amerikanska, kanadensiska och fria franska luftburna trupp strax 
efter midnatt och en am bisk landstigning med allierat infanteri och 
pansardivisioner på Frankrikes kust.

Alla, inklusive tyskarna, förväntade sig en invasion, men de visste inte var.

FFör att lura motståndarna att invasionen skulle ske i Calais, byggdes en 
spökarmé bestående av militärläger, fordon och ygplan upp vid Kent och 
Essex.

Operationen var den största am biska invasionen i världshistorien, med över 
160 000 soldater som landsteg. 195 700 allierade sjömän och personal ur 
handelsottan i över 5 000 fartyg var inblandade.

EEfter att under de första timmarna ha förlorat hela 6 enheter i de norra 
regionerna bet sig de allierade styrkorna fast. Ett brohuvud etablerades och 
man kunde därefter avancera 9 kilometer österut. 

Med ytterligare en front öppnad mot Hitlers StorTyskland var det en
tidsfråga innan man skulle bli tvugna att kapitulera, vilket också skedde den
2 september 1945.

Kontrollera din lösning för denna gömma på GeoChecker.com. 




