
Geocaching Stashnote, Micro - 6,5 cm.  
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GEOCACHING 
 

 
Grattis, du har hittat 

en geocache, medvetet eller omed-
vetet! 

 
Geocaching är en global sport där 

behållare som denna göms ute i na-
turen eller i staden för att andra se-
dan ska hitta dem. Platsen där en 

behållare finns på beskrivs på nätet 
för att andra sedan ska hitta till dem. 

Denna behållare är med andra ord 
med i denna lek, och vi ber dig där-

för låta den ligga. 
 

Om du hittat denna behållare av 
en olyckshändelse, var god flytta 

inte på den! 
 

För mer information om geocaching, 
gå till: 

 
www.geocaching.com 

 
Tack för din förståelse! 
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