The GEO Challenge är en modern “skattjakt” som bygger på 2000-talets snabbast
växande utomhusaktivitet - Geocaching. Med hjälp av era egna smart phones
GPS-mottagare söker deltagarna efter skatter (sk cacher) som finns gömda på
fantastiska platser.
Sporten Geocaching kom till i USA i maj 2000, ett par dagar efter att
Clintonadministrationen stängde av den s.k. SA-störsignalen som tidigare påverkat
exaktheten i GPS-system. Nu kunde man få exakta koordinater med enbart någon
meters felmarginal. Den 3 maj placerade Dave Ullmer från Oregon ut en hink i naturen
utanför Portland innehållande några småsaker och en loggbok. Han meddelade därefter
detta i en diskussionsgrupp på nätet, där han också publicerade koordinaterna. Idag
finns över 5 miljoner registrerade ”skattletare” och över 1,5 miljoner gömda cachar över hela jorden!
The GEO Challenge tar plats på ett område som är anpassat för just er. Med hjälp av
våra GPS-mottagarna i era smart phones kommer ni att söka efter olika cachar med
olika värde. De som funnit flest cachar och framför allt funnit de cachar värda mest
poäng blir segrarna.
Cachen är en behållare som ska vara gömd på ett sådant sätt att en geocachare kan hitta
den, medan någon som inte letar inte ska kunna snubbla över den. Platserna är var som
helst; mitt på gator och torg, i parker, vid kända monument, eller kanske platser som
utgör ett symboliskt värde för gruppen. Utmaningen ligger i att lista ut var dessa dolda
stationer finns, för även om man befinner sig på rätt koordinat är de aldrig uppenbara
för blotta ögat. Det krävs samarbete för att hitta dem...

The GEO Challenge - en medryckande och social aktivitet som passar i alla lägen.
I aktiviteten ingår:
• Unika geocachar - enkom framtagna & utplacerade för kunden
• 1 fantastiskt stor vinnarpokal
• Spelplaner och aktivitetsinstruktioner
• Contrast spelledare

