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1. Dette skal du bruge:
Din GPS fra bilen, en geocaching-GPS eller
din smartphone / iPhone. Det vigtigste er at
du kan indtaste koordinater. Bruger du din
mobil, kan du med fordel bruge app’en google-maps.
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2. Indtast startkoordinaterne for at finde første
post. Hvis du bruger google-maps, skal du
skrive i søgefeltet. Her skriver du f.eks.:
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1. Løs opgaven for at finde koordinaterne til
næste post.
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2. Når du når til finaleposten, skal du finde
skatten. Skatten kan være gemt godt, så kig
dig godt omkring.
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3. Skatten er en beholder med forskellige ting i
samt en lille logbog. Skriv i logbogen hvilken
dag du fandt skatten. Hvis du vil have et lille
minde, kan du bytte en af tingene ud. Det er
vigtigt, hvis du tager noget fra kassen, at
du lægger noget af samme værdi tilbage i
kassen, så der også er noget til den næste
geocacher.
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4. Tager du et af de små billeder med Kammerherreinden på, kan du veksle billedet til et
diplom i Christiansfeld Centeret
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