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Fall Ägare

Hitta registret, save the world KesoVerre

Utsättning med Kk Ekstubbe mtekla

Lasse-Maja och kvittot TeamFetchezLaCache

Palle Potatis fredrikr

SMS-terror KesoVerre

Operation Upprensning TeamFetchezLaCache

Ohmligan VI fredrikr

Hitta registret, save the world (SKL)

Ägare: KesoVerre GC-kod: GC4TDZJ D: 3 T: 2
Attribut: -

Den 26 februari gjordes ett inbrott i försvarsministerns hus. En förvaringsbox innehållande 
ett hemligt register stals innehållande Alias på Sveriges främsta chiffer, matematiska 
problem samt "tänka utanför boxen" lösare står nerskrivet.

Vi måste hitta denna förvaringsbox innan namnen hamnar i felhänder och dessa personer 
tvingas använda sina kunskaper i ett brottsligt syfte.

Nedan följer bilder i från brottsplatsen där Inbrottstjuven lämnade vad vi tror är massa 
konstiga ledtrådar till var förvaringsboxen befinner sig.

Vi måste få er hjälp att undersöka detta!!

http://korta.nu/hittaregister

http://korta.nu/hittaregister
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Utsättning med Kk Ekstubbe (Rikskriminalpolisen)

Ägare: mtekla GC-kod: GC4T7WX D: 2 T: 2
Attribut: Not available for winter

Det finns inget brott begånget på angivna koordinater

Kommissarie Ekstubbes avdelning består vanligtvis av tio kriminalinspektörer. Just för 
tillfället har två utlånade till Europol.Eftersom gruppen har manfall, har Ekstubbe bett 
organisationen GCA Sverige om hjälp med resurser för lite spaning. Ekstubbe får två 
Geocaching agenter (GCA) till sin hjälp.

Ny dag nya uppgifter står i antågande för kriminalkommissarie Ekstubbe. Roteln har 
samlats för dagens utsättning.Ekstubbe fördelar dagens spaningsuppgifter enligt följande:
Fredrik och Johan område C1,Göran och Hans område J8 mot H8,Bertil och Hanna 
område E1 mot I1,Anna och Henrik område E9 ochGCA skall bege sig till område E5 
centrum, spana där i 9,617° fram till 135,595m.

Spanings område A0:s NV hörn N 59 27.000 E 017 47.600
Spanings område J9:s SÖ hörn N 59 26.500 E 017 48.600

Geochecker finns.
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Lasse-Maja och kvittot (Rikskriminalpolisen)

Ägare: TeamFetchezLaCache GC-kod: GC4TAHH D: 2,5 T: 1,5
Attribut: Not available for winter, Kid friendly, No difficult climbing, Cliffs/falling rocks nearby

I  ett  försök att  få  fler  intresserade av  polisarbete 
tidigare i livet har Rikskriminalen beslutat sig för att 
införa  en  barnrotel  med  lite  enklare  fall  för  att 
frigöra  tid  till  polisens allvarligare  utredningar.  De 
har  även  rekryterat  underbarnen  och  tidigare 
detektivparet Lasse-Maja och här följer berättelsen 
om  ett  av  deras  första  fall.

Lasse-Maja  anlände  till  polishuset  efter  skolans 
slut. Ett nytt klurigt fall hade dykt upp och polisen 
stod handfallen. I flera veckors tid hade de bevakat 
en  liga  som  specialiserat  sig  på  att  råna 
leksaksaffärer,  men  inte  förstått  hur  de 
kommunicerar  med  varandra.  Telefonavlyssning 
hade  inte  gett  någon  utdelning  och  i  deras  mail 
fanns bara kvitton som skickats fram och tillbaka. 
Hoppet stod till att Lasse-Maja nu skulle se något 
som  de  vuxna  missat.  Efter  att  ha  gått  igenom 
bevisen  kom  de  tillbaka  med  ett  av  kvittona.
-Här  har  de  gömt  bytet,  sa  Lasse
-Vad menar ni? I mataffären?, svarade polischefen
-Nej,  så klart  inte.  De använder en mycket enkel 
kod,  fyllde  Maja  i.
Efter  att  ha  förklarat  för  polischefen  kunde  bytet 
snabbt hittas och ligan hamna bakom lås och bom. 
Kan du också lista ut var bytet är gömt?
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Palle Potatis (Cold Case-gruppen)

Ägare: fredrikr GC-kod: GC4T5RN D: 2 T: 2
Attribut: Not available for winter

För ett tiotal år sedan hade vi stora problem med Palle Potatis, en notorisk, storskalig 
hembrännare. Brist på resurser gjorde att vi aldrig kunde skaffa bevis mot honom. Till sist 
fick vi i alla fall låna en primitiv prototyp till ett obemannat flygplan av militären, för att 
kunna undersöka var han hade sina potatisodlingar.

Vi visste att hans odlingar låg någonstans i ett område på 42 hektar i en otillgänglig dal. Vi 
hade även från säkra källor hört att hans odlingar var tre till antalet: en större odling på 3x3 
hektar (motsvarande 300x300 m) och två mindre odlingar på 2x1 (eller 1x2) hektar. Var i 
dalen dessa odlingar var placerade visste vi inget om, mer än att man kunde betrakta hela 
området som ett rutnät på 7x6 rutor (där varje ruta är 100x100 m stor), och att gränserna 
för odlingarna sammanföll med linjerna i rutnätet. Odlingarna kunde även ligga kant i kant 
med varandra.

Planet hade tyvärr ingen kamera, utan spaningen gick till så att vi gjorde låga 
överflygningar över området, och släppte en smällare i varje ruta. Efter varje överflygning 
mätte vi upp mängden stänk av potatisblast på planets undersida, och kunde så avgöra 
hur många av de överflugna rutorna som innehöll potatisodlingar. Vi noterade varje 
överflygning med en röd pil och en siffra för hur många av de rutor vi flugit igenom som 
innehållit potatisodlingar. Så här blev resultatet, innan planet gick sönder:

Vi lyckades dock aldrig lista ut var han hade sina odlingar. Om du kan göra det, kan du 
även räkna ut vilka resultat vi hade fått om vi hade gjort överflygningar vid A, B och C. Och 
då borde det finnas något att hitta på:

N59 26.XXX, E17 47.YYY
XXX = CBA + CCA + C
YYY = A * A * BA + CA + CA

Geochecker finns.
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SMS-Terror (SÄPO)

Ägare: KesoVerre GC-kod: GC4TDZ0 D: 2 T: 2
Attribut: -

Vid ett tillslag så hittades denna mobiltelefon hos en man som har kopplingar till ett 
terror-nätverk. Detta sms verkar ytterst intressant och vi misstänker att det är någon form 
av kod.

Vad koden ger vet vi inte och det är här ni kommer in.

Vi tror att det kan vara tal om rikets säkerhet så jobba snabbt!
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Operation upprensning (Cold Case-gruppen)

Ägare: TeamFetchezLaCache GC-kod: GC4TAHR D: 2 T: 2
Attribut: Not available for winter, Stealth required

Cold Case-gruppen sitter med mängder av olösta fall i sina hyllor och fler strömmar 
ständigt in till gruppen. Gruppchefen är intresserad av att begära in mer resurser för att få 
bukt med detta problem en gång för alla och faktiskt komma ner till noll olösta fall. En lång 
studie har visat att antalet fall skulle nå noll på 90 månader med nuvarande arbetsstyrka 
på 48 poliser. Skulle ytterligare 72 poliser anställas skulle samma mål nås efter 30 
månader. Detta är dock inte tillräckligt snabbt enligt chefen som nu ger dig i uppgift att ta 
reda på hur många som skulle behöva anställas (ABC) för att vara klara på 16 månader. 
Polischefen anställer endast heltidspersonal.
Ta även reda på hur många poliser (DE) som behövs för att hålla antalet fall på en 
nollnivå, men utan att någon blir sysslolös. På så vis skulle personal kunna flyttas till andra 
avdelningar inom polisen.

Du kan bege dig till N 59 XX.XXX E 17 YY.YYY och rapportera uppgifterna.
XXXXX = 27032 + 35*A - 20*B + 15*C - 25*D- 6*E
YYYYY = 47400 + 40*A + 80*B + 90*C + 38*D - 30*E 
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Ohmligan VI (SÄPO)

Ägare: fredrikr GC-kod: GC4T5QT D: 4 T: 2
Attribut: Not available for winter

Ohmligan hånar polisen

Polisen rapporterar att man igår trodde sig ha ringat in den notoriska Ohmligan. Allt 
pekade på att hela ligan var samlad i ett litet torp i Görvälns naturreservat. Kommissarie 
Dan Kling, chef för Enheten mot Maximalt Inpenetrabla Ligor (EMIL) berättar mer: - Vi 
hade samlat 75 patruller, beväpnade med allt från automatkarbiner till haubits, precis 
utanför grindarna till Arlas område. Efter att vi stått och överlagt och peppat under tre 
timmar, var vi till slut redo att gå in med full kraft mot torpet, för att göra kaos med ligan. 
Då fick vi ett anrop på radion, med meddelandet att ligan just slagit till mot Arlas 
anläggning, mitt framför näsan på oss. Det var förstås en chock. Kling tar upp en ganska 
nybakad sockerkaka ur benfickan, och börjar mumsa på den med en nedstämd min.

Vi får nu sällskap av en annan polis. Det är den tungt beväpnade Roger Klang, chef för 
Gruppen för Repressiva Insatser Som Effektivt Knäcker Nya Och Erfarna Nidingar 
(GRISEKNOEN). Han erbjuds och accepterar en rejäl bit av Klings sockerkaka, trycker in 
en bit i munnen, och fyller i: - Det är såklart ett hån mot oss inom polisen att de slår till 
precis där vi har kraftsamlat, ingen tvekan om det. Vi genomsökte i alla fall torpet, och 
kunde säkra vissa spår efter ligan. Märligt nog hittade vi inga hightech-prylar den här 
gången. Det som såg mest intressant ut verkar vara en ritning till något slags handvevad 
lottodragningsmaskin. Kan ni publicera en bild av den i tidningen? Det verkar förstås 
otroligt att den skulle ge något, men det är i princip den enda ledtråd vi har att gå på just 
nu.

- Ja, det har ju hänt förut att vi fått viktiga tips av alerta privatspanare, som lett till att vi 
kunnat lokalisera i alla fall delar av ligan, menar Kling med munnen full av sockerkaka. 
Han fortsätter: - Senast i samband med slottskuppen i februari fick vi ovärderlig hjälp av en 
privatperson med kodnamnet dmtd79.

- Visst, det är ett annat läge nu, påpekar Klang medan han polerar den bastanta M134 
kulspruta som han lagt upp på bordet. Då fanns det ändå något att gå på, som ledde oss 
till ligans hemliga gömma. Nu har vi liksom bara en ritning till något slags lottomaskin, och 
hur skulle den kunna peka ut deras gömställe?

- Nej, hur i hela friden skulle den kunna göra det? Men jag har ju aldrig förstått mig på den 
där förbenade ligan, instämmer Kling, med ett långt skratt som omärkligt övergår i gråt. Till 
slut sitter han hulkande på golvet. Klang erbjuder en kamratlig kram och en näsduk, samt 
en bit sockerkaka till. Kling tystnar och tar tacksamt emot kollegans erbjudande. En 
märklig stämning av hopplöshet lägger sig över rummet.
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Ohmligan VI fortsättning:

Geochecker finns.


