GC7NMPZ – Mind The Gap
Nyligen besökte jag London för första gången, tillsammans med några vänner. Det blev en hektisk
helg, och eftersom ingen av oss är vana vid storstäder eller tunnelbanor blev det en herrans massa
åkande åt alla håll.
--Vi klev av tåget från flygplatsen på Paddington, och åkte raka spåret till Oxford Circus, där vi åt en
snabb frukost. Dags att shoppa – till Charing Cross med Bakerloo Line, och vidare med Northern Line
till Camden Town, och den fantastiska marknaden.
--Vi var sugna på mer loppisfynd, och satte kurs mot Portobello Road Market. Ner till Warren Street,
vidare till Oxford Circus med Victoria Line, och västerut till Notting Hill Gate.

Storbritannien (SOS 18)

--Efter lunch på stående fot bestämde vi oss för lite finshopping, och siktade in oss på det stora,
klassiska varuhuset i Kensington. Det låg ganska nära, vi behövde bara ta Circle Line till South
Kensington, och sedan Piccadilly till Knightsbridge. Nu började vi dock känna oss nöjda med dagens
inköp, och begav oss mot en av stadens mäktigaste kyrkor. Enkelt att ta sig dit, samma linje som förut
till Holborn, och röda linjen till St Pauls. Klockan närmade sig kväll, och vi åkte närmaste vägen till
Covent Garden, där vi checkade in på vårt hotell, och avrundade dagen med operaföreställning och
middag.

09:00

Vi träffas vid de angivna koordinaterna. Vi pratar om Geocaching, byter travel
bugs med varandra, berättar om våra erfarenhet av Storbritannien och kanske
till och med förhoppningar inför dagen. Förslagsvis tar man med sig en baconoch äggmacka med lite blodkorv och bönor i tomatsås vid sidan av för att fylla på
med lite energi inför resten av dagen.

---

10:00

Första delen av eventet är slut, och därefter kommer det att släppas ett flertal
nya cacher med Storbritannien-tema. Det kommer att finnas möjlighet att ladda
sin GPS eller Smartphone med de nya cacherna.

Söndagen skulle vi fördriva med lite promenader, utan något direkt mål. Vi kände oss lata, och tog
tunnelbanan till Leicester Square. Därifrån knallade vi genom hela Soho tills vi kom ut vid Oxford
Circus. Plötsligt kom vi ihåg att vi inte hade sett London Bridge – snabbt ner till perrongen på
Bakerloo Line, raka vägen ner till Elephant & Castle, och sedan Northern upp till den mäktiga bron.

Event del 1 – Brittisk Frukost

Event del 2 – Afternoon Tea
12:00

Vi samlas vid ovan angivna koordinater för att avnjuta lite afternoon tea. Men
självklart kommer det finnas några uncouth individer som vill grilla istället. Så vid
utsatt tid kommer även grillarna vara varma, så ta med det ni vill äta och dricka.
Ketchup, senap och liknande finns vid eventplatsen

13:30

Eventet är slut, och därefter släppas några till cacher i eventets tema.

--En mättnad på stadsliv infann sig nu, och vi drog oss mot Hyde Park. Vi hoppade på den ganska nya
Jubilee Line, och bytte till Central vid Bond Street, och klev av vid Lancaster Gate, och gick in i parken.
--Mina vänner ville plötsligt in i stan för att köpa mer souvenirer, men jag lät dem åka iväg. Just nu ville
jag inte röra mig ur fläcken, inte åka en enda station åt något håll. När de kom tillbaka var det hög tid
att bege sig mot flygplatsen. Jag överlät kommandot åt mina vänner, som bergsäkert drog iväg oss till
Liverpool Street, där tåget skulle ta oss till flygplatsen. Väl framme insåg vi att det tåget skulle ta oss
till helt fel flygplats – snabbt som attan ner till Hammersmith & City Line, och vi hann precis fram till
Paddington i tid för att hinna med sista tåget till Heathrow. Puh….

Avslutning - Pub Night
17:30

De som vill, träffas på O´Learys i Haninge Centrum (Anunds Gränd 1)

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

Välkomna önskar Team SOS 18!
6wyn, CacheMySoul, Hörnfeldt, Magu01, mbis, mtekla, OneMatchFox, Reyals68, smnollxmx

GC7N7EW – Titanic message

1. British Open

RMS Titanic (Royal Mail Steamer Titanic) var en oceanångare byggd 1909–1911 för atlantrutten
Southampton–New York. Fartyget ritades av några av dåtidens bästa ingenjörer och utrustades med
den mest avancerade teknik som fanns tillgänglig. Det var vid tidpunkten för sjösättningen, världens
största passagerarfartyg.

2. Industrial
revolution

Den 10 april 1912 lämnade Titanic Southampton, England för sin jungfruresa. Hon stävade ut i
Atlanten den 11 april. Strax före midnatt den 14 april kolliderade Titanic med ett isberg och skadade
sitt skrov så olyckligt att hon på 2 timmar och 40 minuter sjönk till Atlantens botten varvid officiellt 1
514 personer omkom. Skeppets undergång blev därmed en av historiens största marina katastrofer i
fredstid. En orsak till det stora antalet dödsoffer vid förlisningen var att fartyget, som hade ca 2 225
människor ombord, endast hade utrustats med livbåtar för 1 178 personer. En oproportionerligt hög
andel män fanns bland dödsoffren då man prioriterade att rädda kvinnor och barn.

3. National bird

4. A forgotten
British invention

Många chockades av fartygets öde då det trots de stora ansträngningar som gjorts för att
åstadkomma ett säkert, och som man menade, ett så gott som "osänkbart" fartyg, hade förlist.
Vraket upptäcktes först år1985 är, vilket har gjort att alla faktorer som genom åren bidragit till att
upprätthålla intresset för Titanic och den mytbildning som omgärdar skeppets öde.
Lite om ett mystiskt meddelande som sändes från Titanics Telegrafist Jack Phillips. Det var det sista
ordinarie meddelande femtionio minuter innan kollisionen med isberget skedde, dvs klockan 22:58.

5. Passport i
Storbritannien

Meddelande skickades av Lord Melbourne i 1-klass och det var ställt till First Lady Victoria
Meddelande lydde följande:
Dear Victoria

6. The end of
the rainbow

I'm sending you this short message from the new RMS Titanic radio telegraphy equipment. I think of
you and my thoughts on you keep my heart warm here on the Atlantic. If the message appears, it is a
receipt that the new technology works.
Best regards Lord Melbourne

7. T.A.R.D.I.S.

_________________________________________________________________
Delivered to:

8. Titanic message

Abegusvsglavarqrterrfgraqbgbarzvahgr
Rnfgrvtugrraqrterrffvkqbgfriraglgjbzvahgrf

9. Computer
Says No

GC7N6KF – Computer Says No
9V battery required. Kod/code: 2508.

GC7NRPY – A forgotten British invention

Hint: MW4

10. Stonehenge

11. Storbritanniens
monarki

12. Diana

GC7NMPD – T.A.R.D.I.S.
Doctor Who är en brittisk science fiction-TV-serie som produceras av BBC. Programmet skildrar en
mystisk utomjordisk tidsresenär som kallas för Doktorn (engelska The Doctor) och hans äventyrliga
resor i rums- och tidsfarkosten T.A.R.D.I.S. (Time And Relative Dimension In Space) vars exteriör ser
ut som en blå 1960tals poliskiosk.
Seriens ledande huvudrollsinnehavare, "Doktorn", har sedan starten porträtterats av mer än dussinet
olika skådespelare. Övergången från en skådespelare till en annan är inskriven i seriens intrig som en
form av regenerering och de olika rollerna behandlas ofta som distinkta från varandra i den mån att i
vissa avsnitt kan de olika inkarnationerna genom tidsresor möta varandra och arbeta tillsammans.
Nu har Doktorn glömt av var han parkerade sin T.A.R.D.I.S., det råder även viss förvirring om vilken
doktor det i själva verket var som parkerade den. Om du har koll på doktorerna kanske du kan hjälpa
till att hitta den?

13. Högland Lågland

14. London eye

15. Hästkapplöpning

16. Afternoon tea

17. Mind The Gap

