Hvad er geocaching?
Geocaching er en moderne form for skattejagt,
hvor der bruges en GPS-modtager til at lokalisere
"cachen", som skatten hedder (det udtales ”kasj”).
Hele familien kan deltage i skattejagterne og
mange benytter geocaching som familieudflugter
med et mål – og en måde at få naturoplevelser på.

I cachen findes der som minimum en logbog, men
i de større caches ligger der også små ting af ringe
værdi. Det kan f.eks. være et hårelastik, en
hoppebold, et stearinlys eller en legetøjsbil. Hvis
man har lyst, må man bytte en ting fra cachen for
en ting af samme værdi. Cachen er med andre ord
ikke rigtig noget værd, men børn synes det er
rigtig spændende at bytte.

hjemmesiden http://www.geocaching.com. Her
kan andre geocachere så finde koordinaterne og
bruge deres GPS-modtager til at finde cachen.
Mange geocachere finder en god placering af
cachen i samarbejde med ejeren af området. På
den måde kan geocacheren vise området frem til
mindst mulig gene for grundejeren.

Hvor mange besøger en cache?

En cache er som oftest gemt på et smukt eller
interessant sted og mange gange er det steder med
en god historie.

Det er meget svært at sige helt konkret, for det
kommer an på hvilken cache det er. En cache i
København bliver typisk fundet mere end en
cache i Vestjylland. Men generelt kan man
forvente mellem 30 og 100 besøg om året med en
helt almindelig cache.

Hvad er en cache?
Cacher findes i mange former og størrelser. De
mindste er ikke mere end 1*1 cm og bruges typisk
i byområder. Så er der filmhylstre, som ofte
bruges i byer og ved kirker. De fleste caches i
naturen er enten Tupperwarebøtter eller gamle
ammunitionsbokse, der er overmalede og mærket
med at de er geocaches.

Den første tid efter en cache er blevet oprettet
kommer der ofte lidt flere besøgende, ligesom der
også er lidt sæsonudsving.

For mange geocachere er naturoplevelserne det vigtigste,
billede taget af Eli Christensen

Hvordan bliver en cache til?
En geocacher finder et flot og/eller interessant
sted, som han gerne vil vise frem og finder ud af
hvem der ejer det. Han kontakter så ejeren for at
få tilladelse til at placere en cache i området.
Skov- og Naturstyrelsen har givet generel
tilladelse til at placere caches i deres områder,
man skal bare fortælle Skov- og Naturstyrelsen
hvor cachen er.
En cache med bytteting, billede taget af Anne Sandsgaard.

Hvis ejeren af området giver tilladelse, bliver der
placeret en cache og oplysningerne om hvor
cachen
ligger
bliver
offentliggjort
på

Geocaching er også hygge med venner, billede taget af
Trine Christiansen

Hvad hvis der er problemer?
Generelt er geocachere mennesker der godt kan
lide at opholde sig i naturen og som behandler
naturen godt. Men der kan naturligvis opstå
problemer.

Nogle facts om geocaching
•

Den første geocache blev lagt i USA 3. juli
2000.

•

8. juni 2009 blev cache nummer 10.000
oprettet i Danmark. I hele verden var der
samtidig ca. 845.000 cacher.

•

Mange turistbureauer har lagt caches ud
for at vise de interessante områder i
kommunen frem for både beboere og
turister.

Hvor kan jeg læse mere?

•

Du kan læse mere på den officielle hjemmeside
http://www.geocaching.com eller på den danske
hjemmeside http://www.geocaching.dk.

Rigtig mange geocachere har børn med
når de geocacher.

•

Af og til mødes mange geocachere og
finder caches og hygger sig sammen. Det
kaldes et event og foregår ofte i
spejderhytter eller lignende.

•

Der er ikke nogen egentlig forening af
geocachere i Danmark, men der er et
forum på internettet hvor man mødes.

•

Der er ingen der tjener penge på
geocaching, alle kan være med helt gratis.
Altså lige bortset fra at det er rart at have
en håndholdt GPS - sådan en kan købes fra
ca. 650 kroner. Alternativt kan en bil-GPS
eller en mobiltelefon med GPS bruges.

Hvis der bliver problemer med en cache kontakter
grundejeren den geocacher der har lagt cachen og
aftaler hvad der skal ske. Det kan være at cachen
skal flyttes eller lukkes midlertidig eller i sidste
instans at cachen helt skal lukkes. Grundejeren
har naturligvis sidste ord i forhold til cacher der
ligger på hans grund.

Geocaching er for alle aldre, billede taget af Trine
Christiansen.

Geocaching
- en spændende sport for hele familien

En folder til grundejere

