


THE ABYSS [GC3G9GB]
Akrobatik mitt i Sundsvalls centrum men ändå 
nästan helt muggelfritt, hur går det ihop? Besök 
The Abyss för att ta reda på svaret!

FEARLESS [GC3WJHY]
En bro. Ett vatten. En cache. Vågar du?

MOONBASE ALPHA [GC3WN01]
Ett vattentorn med fantastisk utsikt eller en 
månbas i yttre rymden?

SUPER SIZE ME [GC4CVDP]
Park-and-grab med terräng!

ATLANTIS [GC3KBXY]
En 5/5:a, en sjunken stad, en utmaning utöver 
det vanliga! Sök på Extreme Underwater Geo-
cache pÂ Youtube och klicka på videon med 
cyklopkillen för ett smakprov.

HELVETESGAPET [GC40H4G]
Vem kunde tro att Helvetesgapet från Ronja 
Rövardotter fanns i Sundsvall? Vi har sett hur de 
hoppar över den, men vågar du gå in i den?

KRAFTVERK 3714 [GC40DAE]
Älven Ljungan döljer många hemligheter. Detta 
är en av dom. 5/5:a som utmanar!

STAND BY ME [GC389GR]
En klassisk brocache! Frågan är bara hur DU tar 
dig till nollan?

WALK THE LINE [GC3HPWN]
En central brocache där du är helt osynlig för 
mugglare, kan det bli bättre?!

TITANIC - OCEANENS HJÄRTA [GC4BQY4]
Ett båtvrak och en kort simtur står mellan dig 
och cachen. Badkruka?

TERRÄNG



ÄVENTYR

THE WALKING DEAD [GC41MHH]
Världen har gått under och zombieapokalypsen 
är ett faktum. Här blir du guidad av en MP3-fil i 
säkerhet, men frågan är om du hinner i tid?
En livsfarlig cache!

CREATURE FROM THE BLACK LAGOON [GC4BR2R]
Skynda dig, innan Gill-man sväljer nyckeln till 
skatten! Glöm inte stövlarna.

THE CHRONOS CASE [GC3KG3H]
En kort multi med en story som garanterat kom-
mer få er att fundera. Sa nån tidsresor?

IF THESE WALLS COULD TALK - THE HORROR 
CACHE [GC3R2Y1]
En multi som guidar dig genom en öde, liten by 
där skräcken härjat fritt. Gillar du övergivna plat-
ser är det den här du ska ge dig på!

SPEED [GC4CZYN]
En galen bombman härjar i Sundsvall. Hoppa 
in i valfritt fordon och hitta bomben - skynda, 
skynda!!

NATIONAL TREASURE: 
JAKTEN PÂ KORSRIDDARNAS SKATT [GC47K4J]
Välkommen till ett äventyr där du själv kan ta 
reda på vad som är sant och vad som är sagor. En 
multi där finalen kan innebära rikedomar utöver 
det vanliga!

THE HUNT FOR RED OCTOBER [GC3TNK9]
En jakt på en röd u-båt i Sundsvalls hamn som 
kräver lite tankeverksamhet. Kan du fånga den?

MISSION IMPOSSIBLE: LAIKASYNDIKATET
|GC461MB]
Ikläd dig rollen som Ethan Hunt och löa denna 
högteknologiska multi. Kommer du hinna desar-
mera missilen i tid? Hinner du rädda världen?

THE HURT LOCKER [GC40JQ4]
En kort 2-stegsmulti. Är du redo att bli den stora 
hjälten? Ta med batterier och en stor portion 
mod.



ÄVENTYR

TREMORS [GC3P0H3]
En multi som tar dig med på ett äventyr under 
jord. Är du ensammen där nere?

SAW: THE HAND TRAP [GC4CDBY]
En riktig skräckcache! Det cirkulerar ett gift i ditt 
blod och enda sättet att få tag på botemedlet är 
att delta i Jigsaws grymma tortyrlekar.

IRON SKY [GC4DVN5]
Rymdnazister hotar jorden! Bered dig på en
makalös utsikt från detta gamla eldtorn.

LOST: THE SWAN STATION [GC4A1NP]
Om du är ett fan av TV-serien är det här cachen 
för dig. En lucka i marken är väl som gjord för en 
cache, eller hur?

THE RING - SAMARA MORGANS CRY FOR HELP
[GC4B5Q6]
Kan du hitta det mytomspunna videobandet?
Läskigt... på riktigt! 

DET [GC423Y2]
Vågar du leta efter Pennywise i Sundsvalls
vattendrag och kloaker? Alla flyter här nere...



SUPER MARIO BROS [GC3HPYG]
Den här gången är det dags att rädda Mario ur 
Koopas hemska tunnlar! Ett field puzzle där du 
får spela hjälte och rädda vår rörkrökande vän.

DA VINCI-KODEN [GC4BT2V]
En stadig hand och tålamod krävs för att knäcka 
koden och komma åt den heliga Graal. Kul för 
hela familjen!

WATERWORLD [GC3DHEX]
Här finns det risk att du blir blöt ...om du går på 
fel sätt dvs. Välkommen till Waterworld!

BIG [GC3XHMT]
Som namnet säger så är du på jakt efter en stor 
och rätt vanlig gömma. Men vad kan vara så stort 
och samtidigt så tråkigt att hitta?

SVART FILMBURK [GC3X77B]
Filmburkar! Filmburkar! Filmburkar! 
Vad har en ammolåda med den här cachen att 
göra?

ICE CLIMBER - THE REVOLUTION LEVEL 
[GC3X76B] Nana är inläst i fängelsehålan,
din uppgift är att befria henne! 

THE TREE OF LIFE [GC3KNCE]
Här kan familjen leta tillsammans, det kan t.o.m. 
vara bra att ta med sig ett barn då cachen är 
gömd i deras nivå.

BIG FISH [GC3RH5T]
Sugen på en fisketripp mitt i stan? Cache-and-
release! Du får låna vårat fiskespö...

MUGGLARLARM [GC4CNMY]
En familjecache med möjlighet att tillkalla hjälp 
ifall mugglare är i närheten, ett perfekt upplägg!

FAMILJ



GODZILLA [GC3GA02]
Godzilla, en centralt placaerad myst där storleken 
har betydelse! Rooaaawwwrrr!!!

THE MATRIX [GC426CT]
Trinity behöver dig! En myst som förbryllade 
Sundsvalls geocachare när den kom. Klarar DU att 
lösa The Matrix?

THE BOOK OF ELI [GC45XA9]
Är du den utvalde? Lös gåtan och du är välkom-
men in i apokalypsens högborg. Glöm inte pann-
lampan...

MYSTAR SNABB
LOGGAD

PANIC ROOM [GC3K8Y0]
En enkel stadscache? Här är det lätt att ta sig till 
nollan, där cachen faktiskt finns, men hur får du 
tag på den?

IN THE ELECTRIC MIST [GC3KC2F]
En snabb stadscache som hundratals mugglare 
går förbi varje dag utan att upptäcka.

HELLRASIER [GC3X2A5]
Placerad under en bro på vackra idyllen Spikarna.

BOSVEDJAN #5.5 [GC3X4ED]
Svår i sin enkelhet!

JUNK [GC3RH9J]
Park-and-grab med snygg kamouflage.
 



www.facebook.com/teamcacheusifyoucan

#cuiyc


