Herefter er det i begge tilfælde blot at følge retningsanvisningerne
på telefonen/ GPS’en. Vær opmærksom på, at visse cache typer
kræver, at du skal løse opgaver undervejs på turen og/eller
skal have løst opgaver hjemmefra. De ’almindelige’ cacher kaldes
traditionelle cacher, mens to andre hovedtyper (dem med opgaver) kaldes for hhv. multi caches og mystery caches. Vent med at
gå efter de resterende typer til du er kommet godt ind i det hele.

GEOCACHING
- skattejagt for hele familien ved hjælp af satellitter!

Kom godt i gang med gratis app’en; scan nedenstående
QR koder - og du er allerede godt på vej. Rigtig god tur!

I-Phone

Android

Det er nemt at oprette sig som bruger på: www.geocaching.com:

Geocaching er en moderne skattejagt for hele familien, hvor man
bruger sin GPS - eller smart phone - til at finde frem til skatte.

Klik på Registrer og overvej nøje dit brugernavn; du bliver kendt på
dette og skal bruge og skrive det i mange sammenhænge. Så vælg
et, der ikke er for langt - og gerne mundret!
Og HUSK: Er du i tvivl om noget, så vær opmærksom på, at der udover alt det, du kan læse dig til på www.geocaching.com på Facebook findes flere geocaching grupper, hvor der findes
mange brugere/geocachere, som gerne svarer på dine spørgsmål!

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG DERUDE!

Det er en sport med bred appel, der har udviklet sig meget siden starten i
2000, og som i dag dyrkes på mange forskellige niveauer og af alle aldersgrupper. Alene eller i selskab med op til flere hundrede andre. Året rundt,
kloden rundt og på alle tider af døgnet.
Nogle geocacher for at give familien en aktivitet og et mål med søndagsturen, andre for at fordrive tiden og se lidt af byen imellem to møder, nogle for
at vise (eller få vist) vej til særligt interessante naturoplevelser, nogle for
udfordringernes skyld, andre igen kombinerer geocachingen med cykling,
løb, udlandsrejser, sociale sammenkomster, osv.
Hen over de senere år er blandt andre naturparker, biblioteker og turistkontorer rundt omkring begyndt at tilbyde geocaching oplevelser til understøttelse af lokal kultur- og naturformidling. Og interessen for geocaching vokser.

Hvad leder man efter?
Du leder efter en såkaldt cache, som
på dansk er en beholder eller en
’skat’. De cacher du jager er typisk
vandtætte beholdere, for eksempel
en plastikboks, der indeholder som
minimum en logbog eller logrulle,
som oftest et skriveredskab og ind i
mellem lidt bytteting. Ind imellem
støder man på nogle medaljelignende genstande - geocoins - foruden
en slags ’kadaverskilte’ kaldet travel
bugs. Dette er nummererede og
dermed sporbare (trackable) enheder, som rejser verden rundt i cacherne; dem vil vi anbefale, at du
lader ligge, til du er mere inde i
deres særpræg og de særlige regler,
disse er underlagt.

Geocoin

Travel Bug

Cacher findes i alle mulige størrelser
og typer fra fingertipstørrelse over
madkasse store beholdere og op til
store ammunitionsbeholdere og
sågar tønder. Og alt derimellem.
Cacherne er inddelt efter type,
sværhedsgrad og terræn. Sværhed
og terræn angives med stigende

antal stjerner fra 1 til 5. Dette skal
tages ret alvorligt, så i starten bør du
gå efter cacher med maksimalt 2
stjerner i hhv. sværhed og terræn.
Her kan du se et eksempel på en
cache med 1½ stjerne i hhv. sværhed
og terræn. Størrelsen er af den
mindste slags, en såkaldt mikro. De
følgende størrelser kaldes lille, almindelig og stor.

Nedenfor kan du se forskellige typer
cacher. Som du kan se, er opfindsomheden stor!

lede efter - og her registrerer du de
cacher, du har fundet (og dem du
ikke fandt). Når du finder cachen
signerer du logbogen med dato,
geocacher-navn og måske en lille
hilsen, hvis pladsen tillader det.
Hjemme igen kan du skrive mere om
oplevelsen i on-line loggen. Fortæl
gerne om dine oplevelser frem til (og
med) cachen, hvad du synes er godt
og dårligt ved denne. Høfligt, ærligt
og hjælpsomt. Men pas på ikke at
røbe cachens skjul og ødelægge udfordringen for andre geocachere.
Hvilket udstyr skal man bruge?
Har du fået lyst til at forsøge dig med
geocaching, men måske endnu ikke
klar til at investere penge i det, kan
du slå følge med en geocacher på en
tur, måske låne en GPS eller du kan
med fordel downloade f.eks. den
gratis app Geocaching Intro (Virker
på I-Phone, Android og Windows
Phone).

Hvordan gør man?
Hjemstedet for geocaching-sporten
er www.geocaching.com, hvor alle
gemte cacher (flere millioner!) verden over er registreret, heraf adskillige tusinde alene i Danmark. Her
finder du koordinater og beskrivelser
på de cacher, du kunne tænke dig at

fulde betalingsversion (koster
$10,00/kr. 65,00).
Kommer du først for alvor i gang bør
du stærkt overveje at investere i en
’rigtig’ håndholdt GPS. Disse har en
række fordele i forhold til kun telefonen: De er bygget til formålet, de
er vandtætte, mere robuste og som
regel mere nøjagtige – og bedre til at
holde strøm! Udvalget af GPS’er er
righoldigt, og er du i tvivl, så spørg
andre geocachere og/eller en forhandler. Du kan evt. også overveje at
købe en brugt. Nye GPS’er forhandles til priser fra cirka kr. 800 og opefter.

Min første tur
Når du har fundet ud af, hvilke cacher du vil lede efter, bliver du i tilfældet med app’en guidet frem i
menuerne. Vælg en cache i oversigten og vælg navigér til cachen.

Med denne får du adgang til de
nærmeste cacher, foruden tips, hints
og vejledninger. Bliver du bidt af
sporten kan du opgradere til den

Hvad angår GPS’en så taster du koordinaterne ind i denne, enten manuelt eller når du kommer lidt efter
det via en masseoverførsel fra PC’en.

