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DOM KLARADE BORÅS TUFFASTE CACHE!
I juni 2003 gömde Boråsarna Erst & Mala den svåraste citycachen i Borås, och kanske rentav den
svåraste citycachen i hela Sverige. Svårhetsgraden är lättaste möjliga, en etta. Men däremot är
terrängen en klar femma. Cachen är gömd under en bro där det går en mycket stark fors under. Cachen
är fasttejpad på undersidan bron i en kabel-hållare som
ser ut som en liggande stege. För att ta cachen måste
man först och främst ha en båt, man måste ha någon
som håller fast båten på platsen, någon som når cachen
och som kan ta loss den från platsen. De tre Göteborgs-
cacharna Jasy, Clyys och Cyberjunkie gav sig sjutton på
att vara först att ta denna cache. Du utrustade sig med
Jasys uppblåsbara gummibåt och gav sig av de 7 milen
till Borås centrum en dag i mitten av september 2003.
De fick genast många ögon på sig när de ställer sig mitt
i Borås en fredag och börjar pumpa upp en gummibåt.
Cyberjunkie försökte nu hålla fast båten på plats,
medans Clyys fick ner cachen och Jasy loggade. Det var
tre stolta cachare som lämnade Borås. Och de är fort-
farande ensamma om att ha lyckats ta cachen. Några till cachare har försökt att klättra och på andra
sätt ta sig fram till den, men ingen har lyckats ännu.

Frågan är bara när nästa gäng kommer dit och klarar av A little bit tricky..?

Träffa andra cachare
Dessa event arrangeras i Norden under våren 2004
så vitt vi känner till just nu!

Februari
14 “Bug race” GCHDZB Göteborg
25 “Cachers, TBs & beers” GCHHVR Göteborg
29 “Leap Day” GCHFBD Oslo

April
17 World CITO day

Maj
22 “Mand eller Mus?” GCF6DS Köpenhamn

Från flera av eventen kommer det att komma
utförliga reportage. I nästa nummer kan du
bla läsa om de två Göteborgseventen i februari!

Vi gjorde detta!
Layout, idé och produktion: hedberg
Korkekturlässning :) mummlan
Statistik: Bo & Elisabeth

Vi tackar alla som har bidragit med idéer, foton
och ställt upp på intervjuer.

I nästa nummer kan du läsa om bl a detta:
- Geocaching med småbarn
- En serie startar om undervattenscacher
- Reportage från två olika event i Göteborg
- Intervjuer med kvinnliga cachare
- Och ett nytt porträtt på en geocachare
samt lite annat smått och gott. Men vi behöver
er hjälp; kom med tips, idéer, foton mm...

Ni kan maila oss via GC eller på denna adress:
claes.hedberg@home.se

GCGBWD




