
GC7534D – Tetris 

Kod/code: 2608. 

GC747E9 – Olympiskt Motstånd 

Olympiska spelen - kanske det största spelet i historien. Främst ur ett sportsligt perspektiv, men även 

som politisk arena. 

Bilden nedan, en av de mest ikoniska OS-bilderna, är från prisutdelningen efter finalen i 200 meter 

löpning i Mexico City 1968. Guld- och bronsmedaljörerna Tommie Smith och John Carlos höjer sina 

knytnävar under nationalsången, i motstånd mot de svartas situation, och för mänskliga rättigheter. 

Men hade de gömt något före loppet, och i så fall var? 

GC747DX – Pac-Man 

Sedan 22 maj 1980 har Pakkuman irrat runt i labyrinten, jagad av Blinky, Inky, Pinky och Clyde. Men 

vad är det han letar efter, och var kan han hitta det? 

 

 

Spel och dobbel! (SOS 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Info 

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

 

Välkomna önskar Team SOS 17! 

6wyn, CacheMySoul, Druiderna, mbis, mtekla, OneMatchFox, Reyals68, Satzumas, smnollxmx 

Event del 1 – Tärningen är kastad... 

09:00  Vi träffas vi vid angivna koordinater, pratar om Geocaching och andra sorters 

spel, byter travel bugs med varandra, berättar barndomsminnen och har det så 

där gemytligt som bara cachare kan ha.  

10:00 Första delen av eventet är slut, och det kommer att släppas ett flertal nya cacher 

med Spel-och dobbel-tema. 

Event del 2 – Lunch hos Mario och Luigi 

12:00  Samling vi vid ovan angivna koordinater för lunch. Grillarna kommer vara varma 

och ketchup, senap och liknande finns vid eventplatsen. 

13:30 Eventet är slut, och därefter kommer det att släppas några till cacher med Spel 

och dobbel-tema. 

Avslutning - Middag med Pacman 

17:30  De som vill träffas på O´Learys i Tyresö Centrum (Dalgränd 10) 



1. Monkey Island - 

svärdsduellen 

 

 

 

 
 

   

   

2. Brädspel 

 

 

 

 
 

   

 

3. Memory 

 

 

 

 
 

   

   

4. Stövelkastning 

 

 

 

 
    

5. Yxkastning 

 

 

 

 
 

  

  

6. Lotto 

 

 

 

 
    

7. Cluedo 
 

 

 
   

8. Vändåtta 

    
  

 

9. Tjuv och polis 
       

GC74AQB – Monkey Island – svärdsduellen 

Nu ska du få bekanta dig med ett viktigt inslag i en pirats liv: svärdsdueller! I Monkey island handlar 

det inte om att träffa så bra som möjligt med svärdet, utan att få till så slagkraftiga förolämpningar 

som möjligt. Kombinera ihop respektive förolämpning med rätt replik. 

GC750XZ – Sten, sax och påse 

 

  

Förolämpning: 

 

Replik: 

Nord: 7 At least mine can be identified. 

You're the ugliest monster ever created!  2 I am rubber, you are glue 

En garde! Touché!  6 I could, if you would use some breath spray. 

Heaven preserve me! You look like something that's died!  1 I look THAT much like your fiancée? 

Every enemy I've met I've annihilated!  5 If you don't count all the ones you've dated. 

I'll hound you night and day!  3 I'm shaking! I'm shaking! 

Throughout the Caribbean, my great deeds are celebrated!  8 Is that your face? I thought it was your backside. 

Would you like to be buried, or cremated?  9 Oh, that is so cliché. 

 
9 Then be a good dog. Sit! Stay! 

0 Then killing you must be justifiable fungicide. 

Öst: 1 Then perhaps you should switch to decaffeinated. 

You're as repulsive as a monkey in a negligee.  1 The only way you'll be preserved is in formaldehyde. 

I have never seen such clumsy swordplay!  4 Too bad they're all fabricated. 

Killing you would be justifiable homicide!  6 When I'm done with you, you'll be a boneless filet. 

You can't match my witty repartee!  2 With you around, I'd prefer to be fumigated. 

Coming face to face with me must leave you petrified!  7 With your breath, I'm sure they all suffocated. 

When your father first saw you, he must have been mortified!  8 You would have, but you were always running away. 

I can't rest 'til you've been exterminated!  5 Your odor alone makes me aggravated, agitated, and infuriated. 



GC747YV – BINGO! 

Bingo är ett spel där slumpvisa siffror dras och spelarna markerar dessa på spelbrickor med förtryckta 

siffror i ett rutmönster. Den första person som har en spelbricka med ett visst mönster ropar "Bingo!" 

för att signalera sin vinst. Vinst kan man få på flera olika sätt men i vanligt bingo brukar det handla 

om att alla siffror i en rad, diagonalen eller i kolumnen är ifyllda. Så det krävs fem siffror och tur för 

att få bingo vilket ger dig vinstreplik. 

GC747Y9 – Pokaler 

Får du fram något? Då ska du så klart också få pris. Vad? Varför inte nån trofe. Men du. Psst. Avslöja 

inget för någon. Ty. Var och en ska själv hitta rätt. Hm. Möjligen då en ledtråd. Må bäste man finna. 

Det som vi alla nog vill vinna. Att höjas mot skyn i pur glädje. 

31. Tetris 
  

 
  

 

32. Dobble 
      

33. Blod Bowl 
     

 

  

10. Schack 
    

11. Sten, sax och 

påse   
  

12. Pac-Man 
     

13. Olympiskt 

Motstånd     

14. Loket öppnar 

en lucka      

15. Super Mario 
      

16. BINGO! 
  

     

17. Den lemlösa 

boven        

18. Pokaler 
      

  



  

Namn Kategori D T  Stl CO Nr
Spel och dobbel! (SOS17) Event 1,5 1,5 SOS Event
Monkey Island - svärdsduellen Myst 2,5 2,5 Small 6wyn 1
Brädspel Trad 2,5 1,5 Unknown 6wyn 2
Memory Multi 3 2 Small 6wyn 3
Stövelkastning Trad 1.5 2.5 Regular mbis 4
Yxkastning Trad 1.5 2 Other mbis 5
Lotto Multi 2.5 2.5 Small Mtekla 6
Cluedo Trad 1.5 2.5 Regular Smnollxmx 7
Vändåtta Trad 1.5 2.5 Micro Smnollxmx 8
Tjuv och polis Trad 1.5 2.5 Regular Smnollxmx 9
Schack Trad 1.5 2 Small Mtekla 10
Sten, sax och påse Myst 3 2 Small Mtekla 11
Pac-Man Myst 1.5 2 Small CacheMySoul 12
Olympiskt Motstånd Myst 3 2 Small CacheMySoul 13
Loket öppnar en lucka Trad 2 2 Micro CacheMySoul 14
Super Mario Multi 2 3 Micro OneMatchFox 15
BINGO! Myst 3 2 Micro Reyals68 16
Den lemlösa boven Trad 2 2 Micro Reyals68 17
Pokaler Myst 2 2,5 Small Reyals68 18
Tetris Multi 2 2 Other OneMatchFox 31
Dobble Trad 1,5 2,5 Small Druiderna 32
Blod Bowl Trad 1 1,5 Small Druiderna 33

  


