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Fall Ägare

Bomb faller alla KesoVerre

Spelhålan TeamFetchezLaCache

Enbente Everts tjuvgömma KesoVerre

Pizza med morfar fredrikr

Promenad med statsministern KesoVerre

Kk Ekstubbe och SÄPO mtekla

Kling och Klang behöver dig! KesoVerre

Bomb faller alla (Cold Case-gruppen)

Ägare: KesoVerre GC-kod: GC4TDZ8 D: 3,5 T: 2
Attribut: -

Vi rotade runt i arkiven här om dagen och hittade ett gammalt hot från C mot Arla.
Den låg i högen för ej uppklarade brott vilket nästan fick mitt hjärta att stanna.

Skulle inte ett event hållas precis i det området nu i helgen? Tänk om det ligger en enhet 
ute i skogen som fortfarande är aktiv? Den behöver verkligen tas om hand om..

Operation C #8 – Bomb faller alla Om Arla inte hade funnits kanske min mor hade velat ha 
mig nära under min uppväxt. Istället fick jag dricka mjölk ur flaska. Jag har därför placerat 
ut en enhet på Arlas område. I följande enhetsschema kommer en enhet av högsta 
betydelse att smälla vid exakt var tionde sekund. Med hjälp av dessa har ni möjlighet 
desarmera den verkliga enheten innan stubinen brunnit ut.
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Bomb faller alla fortsättning:
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Spelhålan (Rikskriminalpolisen)

Ägare: TeamFetchezLaCache GC-kod: GC4TAHV D: 2,5 T: 1,5
Attribut: Not available for winter

Vi har länge haft problem med en olaglig spelhåla i Kallhällstrakten och det sägs att de 
håller till någonstans strax sydväst om stationen. Vi har tänkt skicka dit några utredare 
med uppgift att infiltrera gänget, men för att kunna bli utvald så måste du veta vad de 
sysslar med och förstå hur du ska vinna.

Våra uppgifter säger att de använder specialgjorda tärningar där summan av sidorna är 
lika stor som vanligt (21), men där sifferfördelningen kan vara annorlunda. Spelet går helt 
enkelt ut på att slå högst summa, ibland med en tärning och ibland med två. De olika 
typerna är:
Grön: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Röd: 1, 4, 4, 4, 4, 4
Blå: 2, 2, 2, 5, 5, 5
Gul: 3, 3, 3, 3, 3, 6

För att kunna skicka in en trovärdig infiltratör behöver vi nu utreda:
A: - Hur många av de udda tärningstyperna som är bättre än en vanlig tärning i 
en-tärningsspel.
B: - Hur många av de udda tärningstyperna som är bättre än vanliga tärningar i 
två-tärningsspel.
Om du deltar i ett tvåtärningsspel och motståndaren har valt typ Blå väljer du såklart den 
typen av tärning som kan som mest slå C (med en tärning) och vinner då DE% av 
gångerna.

När du klurat färdigt kan du bege dig till spelhålan som enligt anonyma tips finns på:
N 59 XX.XXX E 17 YY.YYY.
XXXXX = 26970+ 12*A + 11*B + 10*C + 9*D + 7*E
YYYYY = 47288 + 40*A + 35*B + 37*C + 37*D + 42*E
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Enbente Everts Tjuvgömma (Rikskriminalpolisen)

Ägare: KesoVerre GC-kod: GC4TDZF D: 3,5 T: 2
Attribut: -

Beskrivning: Hur svårt kan det vara!? Vi vet att det var Enbente Evert som genomförde 
inbrottet. Under husrannsakan hittade vi även en lapp där han skrivit vart han gömt 
tjuvbytet. Vi har varit där och letat men inte hittat något. 

På lappen står följande, vilket är svårt att misstolkas.

Startpunkt: N 59° 26.688 E 017° 48.710

1. Bäring 270 grader (rakt västerut) – Gå exakt 400 meter
2. Bäring 0 grader (rakt norrut) – Gå exakt 150 meter

 
Eftersom vi inte lyckats hitta tjuvgodset blev vi tvungna att släppa honom. Men sen dess 
har vi skuggat honom i hopp att han ska hämta sitt byta.
Tyvärr verkar han vara en väldigt försiktig person av sig så vi tror inte han kommer leda 
oss rätt. Vi har dock lagt märket till något märkligt.

Som ni kanske förstår av hans namn saknar Enbente Evert ett av sina ben (sitt högra). 
Med protesen på ser hans högra ben ut att vara lite kortare än det vänstra och han går 
därför i stora cirklar när han själv tror att han går rakt. Vi följde honom här om dagen då 
han tog en rak östlig bäring och började gå. Men efter ca en mile (mätte faktiskt upp det till 
exakt 1570,8 meter) så gick han istället i rak sydlig riktning. Mycket märkligt men vi vet inte 
vad vi ska göra med den informationen. Önskar att någon kunde hjälpa oss!
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Pizza med morfar (SKL)

Ägare: fredrikr GC-kod: GC4T5RE D: 4,5 T: 2
Attribut: Not available for winter

Min morfar har bott på ett hem ett tag nu, och på mina lediga dagar brukar jag ibland ta 
honom med på små trevliga utflykter. Nu hade jag dock fått en ny idé. Jag tänkte att 
morfar kanske skulle uppskatta att följa med upp till polishuset när jag jobbar, och äta 
lunch med mig och mina kollegor. Just den här dagen var vi några stycken som skulle 
beställa pizza, och jag beställde en till morfar också, av en sort som jag trodde han skulle 
uppskatta. Morfar pratade ytterst sällan, och aldrig om något så trivialt som mat, så jag fick 
gå på känn.

När vi så satt i lunchrummet och åt, noterade jag att morfar hade slutat äta och satt och 
tittade på en bild på anslagstavlan bakom mig. Hans intensiva ögon stirrade helt 
koncentrerat på bilden. Jag skrattade till lite grann, och sa att den där behövde han inte 
bry sig om. Det var en bild av ett spelbord som vi hittade vid ett tillslag mot en 
gangsterkungs bostad. På bordet låg några märkliga tärningar, där någon hade slagit 10, 
11, 18 och andra konstiga tal. Vi letade länge efter gangsterkungens hemliga gömma för 
stöldgods, och någon fick för sig att tärningarna kanske var utplacerade som ett 
meddelande om platsen, men vi fick aldrig fram något.

Plötsligt skrek morfar rakt ut: "HA! Jag VISSTE att det fanns något slags ordning i världen i 
alla fall!!!". Så såg han oerhört nöjd ut, plockade upp besticken och åt klart sin pizza. Han 
sa inget mer, och jag kommer nog aldrig få reda på vad han menade. Så här såg i alla fall 
bilden ut:

Geochecker finns.
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Promenad med Statsministern (SÄPO)

Ägare: KesoVerre GC-kod: GC4TDZZ D: 3 T: 2
Attribut: -

Hej,

Jag pratade med Kalle nyss. Dom hade varit ute vid Görnvälns naturskyddsområde 
tidigare idag med Statsministern. Tydligen så hade dom tappat bort något i skogen. Allt är 
väldigt hemlighetsfullt och vi har blivit ombedda att hålla högsta sekretessnivå.

Vi har fått en karta där vi kan se vägen dom gått. Dom röda prickarna är områden dom 
stannat på en längre period. Vi måste åka ut och hitta föremålet dom tappat.

Kolla på kartan och se om du kan få fram nåt. Jag hämtar dig om en timme. 

Mvh, Pierre

Checkern måste användas!!
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Kk Ekstubbe och SÄPO (SÄPO)

Ägare: mtekla GC-kod: GC4T7YD D: 2,5 T: 1,5
Attribut: Available during winter

Det finns inget brott begånget på angivna koordinater

Ekstubbe var idag behjälplig säkerhetspolisen på en husrannsakan i en lägenhet där en 
misstänkt spion huserat.Den misstänkta lägenheten innehöll väldigt få saker.En säng, ett 
litet bord med två stolar, en smal säng samt beslagtagna föremål A – D.SÄPO letade 
ytterst noga efter uppgifter som skulle kunna leda dem till den så kallade brevlådan 
”letterbox förkortat LB”. SÄPO fann inget, så de placerade fallet i ouppklarade lådan.

Men kriminal kommissarie Ekstubbe blev en aningen störd av de beslagtagna föremålen.
Ekstubbe beslutade sig för att skicka över bilder till sina GCA vänner för se om de kunde 
få fram något.

Bilderna finns att beskåda på:

http://tinyurl.com/ekstubbe

Geochecker finns. 

http://tinyurl.com/ekstubbe


Möte Med Det Okända 2014 – Praktikpass #3, Lördag kl 12:00

Kling och Klang behöver dig! (SKL)

Ägare: KesoVerre GC-kod: GC4TE06 D: 2 T: 2
Attribut: -

Kling och Klang fick ett samtal från Tommy och Annika igår.

Dom är husvakter när Pippi är ute och reser. När dom skulle vattna idag så upptäckte dom 
att kappsäcken med alla guldmynt var spårlöst borta. Även om Pippi har med sig en del på 
sin resa fanns det tillräckligt i kappsäcken för att leva lyckligt i alla sina dar.

Kling och Klang hittade ett guldmynt kvar i huset. På detta mynt fanns ett hårstrå och 
följande DNA sträng har hittats.

Kling och Klang behöver hjälp att hitta kappsäcken.
 


