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Den håndholdte GPS er for alvor blevet en del af friluftslivet i Danmark. Den åbner op for et spændende

univers med rigtigt mange muligheder. Har du fx prøvet geocaching eller været på jagt efter kartozoologiske
fund i din by?

Denne bog er skrevet til GPS brugere, der enten er nybegyndere eller let øvede. I den første del kommer du
med på en guidet tur gennem GPS’ens forunderlige verden. Det giver dig en basis forståelse af GPS, hvad

enten du skal ud og prøve det for første gang, eller du skal købe din første GPS.

De sidste tre dele af bogen koncentrerer sig om GPS aktiviteter på forskellige niveauer. Efterhånden som du
lærer din GPS at kende, kan du avancere fra aktiviteter med fokus på de simpleste funktioner, til aktiviteter

der kræver et grundigere kendskab. Kend din GPS og forny dit friluftsliv!
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