Anteckningar:

Television (SOS 21)
Event del 1 – Samling vid ”dumburken”
09:00 Träff vid de angivna koordinaterna. Vi pratar om Geocaching, byter travel bugs med
varandra eller bara laddar med popcorn och läsk innan det hela drar igång. Det kommer att
finnas möjlighet att ladda sin GPS/telefon med de nya cacherna, och de som deltagit på eventet
kanske får ett litet försprång innan cacherna släpps på nätet.
10:00 Första delen är slut och det kommer att släppas ett flertal nya cacher med TV-tema.

Event del 2 – Halvtid med mat & umgänge
12:00 Vi samlas igen vid ovan angivna koordinater för tilltugg och mellansnack. Vi ska försöka se
till att det finns möjligheter till grillning, så ta med det ni vill äta och dricka. Ketchup, senap och
liknande finns vid eventplatsen.
13:00 Eventet är slut och det kommer att släppas ytterligare några cacher i eventets tema.

Frågor ?
Kontakta Jörgen ”Reyals68” på tfn 073 374 84 56 eller Kjell ”mtekla” på tfn 072 717 14 07

Årets eventvärdar är:
BandLEngstrom, Granatherna, Hörnfeldt, Magu01, mbis, mtekla, MyrraB, Reyals68, smnollxmx

GC9D13N – Kryzz (SOS 21)

1. Efterlyst

2. Husdrömmar

3. Lottodragning

4. Trafikmagasinet

5. Lattjolajbanlådan

6. Källkritisk ?

7. Kalles Jul

8. Sportspegeln

9. Kryzz

10. Let's dance

GC8PRKV – Från A till Ö (SOS 21)
Nu har Helge gömt sig och Hedvig fått ett klur som hon måste lösa för att hitta honom, kan du hjälpa
henne att lösa gåtan?

11. Kabel TV
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GC9CFYR – Lattjolajbanlådan (SOS 21)
Vilken figur har kommit fel ?

12. Fångarna på
fortet

Om du väljer rätt, ger det dig koordinaterna till slutgömman enligt modellen:
N 59 17.ABC E 018 12. DEF

13. Myrornas krig

Du måste köra rätt koordinater i Geocheckern för att komma åt loggremsan.

14. Welcome to
Twin Peaks
15. Fräcka Fredag

16. Packat & klart

17. Från A till Ö

18. Jacobs stege

19. Bagen

