
Styremøte i Geocaching Haugalandet onsdag 111021 

 

 

Siden sist? 

- Den internasjonale Geocachingdagen 2021 210821: Godt oppmøtte, tre nye lokale 

cachere, flere tilreisende inkludert en tysker, totalt 22 stykker som har logget 

eventet. Stor suksess.  

- Sunnavind #2: 18 stykker som møtte opp til event på Egon, fikk mange gode 

tilbakemeldinger fra de oppmøtte, og at de har savnet denne type event.  

- Den internasjonale earthcachedagen 2021: Været ble bedre enn ventet, dog var det 

noe kald vind. Vi var 12-13 stykker som gikk til Ryvarden i dag, og fikk skrevet inn svar 

til earthcachen som en samlet gruppe.  

 

GIFF  

- Krialeks har sendt inn søknad til Geocaching HQ vedrørende GIFF-event. Denne har vi 

fått tilbakemelding på, og filmen vil bli tilsendt til oss i DCP-format i slutten av 

oktober 

- Vi tar sikte på å ta med lettere servering etter at filmen er avsluttet. Dette vil være 

kaker og brus. Mulig vi kan ta kontakt med Storcash, og sette opp en avtale om 

kundekort der slik at vi får kjørt popkorn og brus der.  

 

CITO 

- Det er en stund siden vi har hatt CITO sist, og i mellomtiden har det kommet en ny 

CITO-sesong med mulighet for å få suvenir.  

- GCH arrangerer CITO-event på Beiningen 14-15 Drøs etter CITO 15-15:30.  

 

Snu klokken-event? 

- 02:30-02:00 i Haugesund?  

 

 

 

 



Adventskalender 

- Vi tar utgangspunkt i de samme retningslinjene som i 2020, hvor vi tar bort de 

begrensningene koronapandemien ga oss forrige år.  

-  Lager egen gruppe for planlegging av adventskalenderen, denne tar vi i 

utgangspunkt i at skal være offentlig, slik at vi forhindrer at det blir like mye styr som 

forrige gang.  

- Premiering av den personen som har klart å møte opp på alle dager, eller den som 

har møtt opp mest. Ved flere deltakere som har klart å møte opp på alle dagene, vil 

det bli loddtrekning eller lignende opplegg.  

 

 

Fikse bankkort  

- Ta kontakt med Skudenes & Aakra Sparebank 

  

- Neste styremøte: 4. desember (Muligens på Kringsjå i forkant) 

  

 

 

 


