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GuzziCaching
Under denna säsong kommer klubben att
erbjuda en ny aktivitet för er, bästa
medlemmar.
För att stimulera er upptäckarglädje och
samtidigt ge er nya spännande färdmål, för
ännu fler härliga tvåhjulsutflykter, lanserar
vi denna säsong en skattjakt genom landet.
Den som är flitigast och bäst på att leta sig
fram i omgivningen kommer att kunna vinna
ett fint pris.
I detta nummer av Giornale berättar vi hur
det hela går till.

Låter det spännande?

Välkomna på skattjakt i Guzziriket!!

GuzziCaching 2012
Så här fungerar det:
Runt om i våra regioner har våra raska klubbarbetare placerat ut ett antal
skattgömmor som ni skall leta rätt på.
I dessa skattgömmor (GuzziCachar) finns det en liten gästbok och kanske lite
annat smått och gott. I gästboken skriver du in ditt namn och medlemsnummer
och datum för besöket. Vill du skriva in en hälsning eller några filosofiska
betraktelser går det självklart också bra.
Den som funnit flest skattgömmor och med hjälp av funna ledtrådar lyckats lösa
en liten gåta kommer att vinna ett fint pris som delas ut under något lämpligt
tillfälle.

Hur hittar man till GuzziCacharna?
Vi kommer att publicera GuzziCacharnas GPS-positioner både i Giornale och
under en ny avdelning på vårt webforum. På forumet kommer du också att
kunna logga dina besök i speciella trådar som vi kommer att publicera för varje
GC. Med det menas att du som vill kan berätta för oss andra när och hur du
besökte just den aktuella GC:n (GC = GuziCache).
Förutom GPS-positionerna kommer det också att finnas några små ledtrådar
angivna som kommer att var till hjälp för den sista delen av skattletningen då
GPS:en gjort grovjobbet.
Det verktyg du behöver för att vara med i leken är antingen en ordinär GPSmottagare, eller en smart phone som du laddat med en speciell kostnadsfri app.
(se mer om detta i slutet av instruktionen).

RacerGuzzi:
Från början av säsongen kommer det att finnas en numrerad ”RacerGuzzi”
placerad i varje GC. Målet för dessa är att resa runt mellan de olika GC:na.
När säsongen är slut kommer vi att kunna sammanställa hur många km de olika
RG:na fått färdas under säsongen.
För att få rätt på detta vill vi att den som förflyttat en RC mellan två GC:n,
berättar när det skedde, vem som gjorde förflyttningen, samt hur många km den
fick färdas mellan de två GC:na. Med berätta menas naturligtvis att man skriver
ner detta i loggboken i den GC man avlämnat RG:n i, samt gärna också gör
detsamma i vårt webforum.

Tävlingen:
Guzzicachingen pågår från den 15:e maj, fram till den 15 september
2012.
När vi sammanställt alla data från de olika GC:na runt om i landet och
förhoppningsvis fått in många mail med korrekta svar på den gömda
gåtan, vilken kan lösas med hjälp av ledtrådarna i de olika GC.na,
kommer en vinnare att koras. Vem som vunnit meddelas i årets sista
nummer av Giornale.
Organisatörerna av tävlingen kommer ej att kunna delta i tävlingen om
priset, men självklart vara med och ”tävla” om äran att ha besökt flest
antal GC:s under säsongen.
Instruktioner:
Förutom i Giornale finns det möjlighet att läsa dessa instruktioner på
vårt forum. Där går det också bra att ställa frågor kring detta om det
behövs.
För er som håller på med Geocaching:
Eller som blir bitna och börjar med det nu. Självklart går det bra att
logga dessa Cachar precis som vanligt också. RG:na är dock endast
ämnade att förflyttas av klubbens medlemmar mellan GC:na
Bonusvetande:
I vissa av GC:na kommer det att finnas lite beskrivning av området
där den befinner sig. På så sätt får ni som bonus också med er en
smula kunskap i bagaget.
Länkar för er som också vill börja med Geocaching:
Här finner ni den officiella geocachingsiten:
www.geocaching .com
Det kostar ingenting att öppna ett ”basic membership”.

Instruktioner och allt man behöver veta finns att läsa under länken
”Learn”, högst upp på den något ostrukturerade siten.
En bra gratis-app som förvandlar din Androidtelefon till ett veritabelt
skattletarinstrument heter cgeo. Du finner den så klart på Android
market. Geocachings egen variant av detta verktyg är betydligt sämre
och kostar runt sextio kronor att ladda ner.
Lycka till med skattjakten!
Alla kommer att vara vinnare i det att ni får chansen till många sköna
tvåhjulsmil och dessutom får möjlighet att se sköna vyer som ni nog
knappast skulle hittat till på egen hand.
(PS! Vi räknar självklart med att samtliga deltagare åker tvåhjuligt
under sitt skattletande. Fyrhjulscontainrar kanske inte ens kan ta sig
fram hela vägen till de utvalda platserna.)
OBS! Se upp och håll ryggen fri från Mugglare!!*
För frågor kring detta arrangemang går det bra att vända sig till
Tobbe, Hasse W eller Nicke.

* På geocaching.com kan ni lära er terminologin som används i
geocachingkretsarna.

