
Årsberetning 2015 – Geokaperne fra Agder 

Foreningen har hatt følgende styre i perioden siden forrige årsmøte: 

Leder – Kjetil Hofstad 

Nestleder – Ole Netland 

Sekretær – Tom Rud 

Kasserer – Jens Flyvholm 

Styremedlem – Rune Stausland 

Styremedlem – Anne Skåle 

Styremedlem – Daniel Gran (trakk seg mars 2015) 

Varamedlem – Anne Berit Holmen 

 

Foreningen har 102 medlemmer pr 12.02.16. 

I første del av 2015 har foreningen hatt fokus på lanseringen av Barnevandrerstien, som ble lansert 

på Konsmo 18. april. Cachene ble stort sett lagt ut i 2014 og teller om lag 400 stykker. Det er 

foreningens ansvar å koordinere vedlikeholdet av disse. Hjemmesiden har fått seksjoner som 

omhandler hver av etappene langs Barnevandrerstien. 

BVS-cachene har hatt over 10000 funn, gjort av mer enn 500 brukere, og ca 25000 sidevisninger. 

Det har vært avholdt flere eventer i foreningens regi, i tillegg til event ifm. fjorårets årsmøte: 

 3. mai i Flekkefjord kommune (Netland), i anledning 15-årsjubileet for geocaching. 

 13. september i Kristiansand kommune (Piningen) 

 14. november i Tvedestrand kommune (Tjenna) 

 16. januar i Lillesand kommune (Springvassheia), i anledning avslutning og premiering av 

adventskalender. 

Foreningen har gjennom høsten finansiert og utviklet en geocoin for 2015. Den kom vel å merke først 

ut for salg på nyåret. Arbeidet med coin for 2016 er igangsatt. 

Foreningen har også fått på plass infrastruktur for å håndtere salg og distribusjon av geocoiner, 

herunder egen epostadresse og bankkonto for bestilling. Hjemmesiden har fått seksjoner hvor hver 

årgang har sin egen side, og hvor coinene med tilgjengelig opplag kan bestilles fra. 

Adventskalender (Kaperjul 2015) ble planlagt og arrangert i foreningens regi, med flere premier 

sponset av foreningen. I alt 66 adventscacher ble lagt ut av medlemmene, og det ble i alt registrert 

over 1000 funn på disse totalt i løpet av desember. 

Geokaperne fra Agder er registrert i Enhetsregisteret, har egen bankkonto og epostadresse, samt er 

registrert som mottaker av grasrotmidler hos Norsk Tipping. 

I perioden siden forrige årsmøte har det vært avholdt 4 styremøter. 

 

12.02.2016 

Kjetil Hofstad, leder 


