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FA tt{"rcntrFr kan man hitta
koordinaterna samt en
beskrivning hur man finner
de utplacerade gcimmorna.-
sL[ffA sSMrwGn har olika
svirighetsgrad beroende pA
hur svira de 5r att hitta och
hur svirt det Er att ta sig tilt
dem. l"cactren" eller
gomman finns det atttid en
loggbok och en penna.
nufrlT g strs svenskar sysslar
med geocaching aktivt.
GEo kommer frin grehskan
och betyder jord eller mark.
(AeHlm,fi kommer frin eng-
elskans cache som betyder
g<lmstitte, eller gomd provi-
ant.
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jan Sylvan om rtSr han letar gommor i staden
ir z<ioo och ;::: kallas
geocaching. Nigongiimmer
en lida eller en filriburk pi
en plats. Diirefter l5ggs koor-
dinaterna till gcimman ut Pi
internet. Med en gPs kan
sedan vem som helst s<ika
upp platsen och leta efter
g<imman. Det ir ndmligen
si geocaching fungerar -
som en skattjakt med GPS.

- I de storre cacharna kan

det finnas bytesfiiremil som
leksaker, nyckelringar, usb-
minnen och cd-skivor. Man
kan ldgga ner vad rnan vill.
Fast det finns ju en heders-
regel, tar man nigot ur
cachen fir man lSgga i nigot
annat.

Alla somvill kanvara med
men "cacharna", eller g<im-
morna, ska dndi vara gomda
si vdl att icke invigda ska

lcrnna hitta dem- Samman-
lagt i viirld$ frns det niir
tan en halv,$i1jon' registre
rade cachai'.bctr'runt 8 8oo
av dem finnspi oUka stdllen
i.sverige, bide i skogen och
i stadsomriden, Mendet gir
att gdmma cachar overallt.

- Det finns en cache i Gull-
marsfiorden pi zz meters
djup men den 5r detbaraen
handfull som loggat, slger
Jan Sylvan.
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lan Sylvan tar ofta med sig sonen Johan,11, niil han letar efter'tachar".

Skattj akt
Bara de invigda kiinner till
de 9 ooo hemliga
giimmorna i Sverige.
Geocaching ir hobbyn
som hSller pi att sli
igenom i landet.

-Visst kiinns det ibland som
om man dr en hernlig agent.
Man blir vSldigt bra pi att
plotsligt knyta skorna eller
rika tappa vdskan, s5ger Jan
Sylvan om att vara diskret
nlr han letat efter gtimmor
i stadsomriden.
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