På www.geocaching.dk finder du en række artikler
omkring geocaching. Artiklerne beskriver
hvorledes du kommer i gang, hvorledes du
planlægger din egen cache osv.

Vil du vide mere?

Følg linket på forsiden af www.geocaching.dk og
beskriv dine ønsker til en guidet tur, så vil vi gøre
alt for at finde en løsning, der opfylder dine
ønsker.

Der arrangeres også guidede ture i forbindelse
med f.eks. ”Skovens Dag” om foråret samt ved
andre lejligheder.

Det er muligt at tilmelde sig som en enkelt familie
eller i større eller mindre hold.
En guidet tur er gratis, men da guiderne er frivillige
geocachere, der tager på disse ture i deres fritid,
kan der sommetider være lang ventetid for at
komme på tur.

Geocaching.dk arrangerer ture over hele landet,
hvor I følges med en erfaren geocacher, der
undervejs kan fortælle jer alt, hvad I vil vide om
geocaching.

Geocachingtur med guide

På www.gpsudlejning.dk kan du leje en GPSmodtager i en weekend, tage familien med i
naturen og prøve hvor sjovt og spændende det er.

På egen hånd

Hvis du synes at geocaching lyder spændende og
måske kunne være noget for dig og din familie, så
har I mulighed for at prøve det, inden I investerer i
det nødvendige GPS-udstyr.

Synes du geocaching lyder spændende?

Skovens dag:
www.skovensdag.dk

Ideer til skovture:
www.skovognatur.dk

GPS udlejning:
www.gpsudlejning.dk

Det danske geocaching-site:
www.geocaching.dk

Det internationale geocaching-site:
www.geocaching.com

Links

Der finder du desuden et stort online-forum, hvor
du kan spørge erfarne geocachere om råd og
vejledning.

- en spændende sport for hele familien

GEOCACHING

Når du har fundet cachen, skriver du en hilsen til
ejeren og de efterfølgende besøgende i logbogen.
Du er velkommen til at bytte en af de ting der
findes i cachen med en medbragt ting af
nogenlunde samme værdi.

De caches du jager, er typisk vandtætte
beholdere, f.eks. en plastikboks, der indeholder en
logbog, en blyant og en ”skat”, der består af
diverse småting, oftest af ringe værdi.

En cache er som oftest gemt på et smukt eller
interessant sted og mange gange er det steder
med en god historie.
Cachene er typisk gemt af geocachere med et
særligt forhold til lokalområdet – dette er en unik
måde at lære nye, interessante områder at kende.
Det er også en god måde at få et mål med
søndagsudflugten og børnene vil helt sikkert
synes at geocaching er sjovt, så de vil stå på
spring for at komme med på tur.

Hele familien kan deltage i skattejagterne og
mange benytter geocaching som familieudflugter
med et mål – og en måde at få naturoplevelser på.

Geocaching er en moderne form for skattejagt,
hvor der bruges en GPS-modtager til at lokalisere
"cachen", som skatten hedder (det udtales ”kasj”).

Hvad er geocaching?

Der er gemt utroligt mange caches i hele
Danmark, så der er helt sikkert nogen i nærheden
af, hvor du bor.
På www.geocaching.dk finder du under
menupunktet ”Skatte i Danmark” et kort, hvor
placeringen af alle caches i Danmark er vist.

Hjemstedet for geocaching-sporten er
www.geocaching.com, hvor alle gemte caches i
hele verden er registreret.
Her finder du koordinater og beskrivelser på de
caches, du kunne tænke dig at lede efter - og her
registrerer du de caches du har fundet (og dem du
ikke fandt).

En simpel håndholdt GPS-modtager er
efterhånden nede i et prisleje, hvor de fleste kan
være med.
Der findes dog mange forskellige modeller, så lad
din forhandler råde dig – eller spørg andre danske
geocachere på det danske geocaching-site
www.geocaching.dk.

Det eneste du behøver for at komme i gang, er en
GPS-modtager og en computer med internetforbindelse.

Hvilket udstyr skal jeg bruge?

Som du nok kan regne ud, så bliver du ikke rigere
af at dyrke geocaching. Det er selve turen,
oplevelsen og jagten på cachen, der er det sjove
ved sporten.

Tanken om avanceret moderne elektronik,
koordinatsystemer og satelitter kan måske få
mange til at tænke, at geocaching nok er en smule
for avanceret for dem.
Det er på ingen måde tilfældet. Alle kan lære de
ganske få funktioner, man skal bruge i en GPSmodtager for at kunne gå på geocaching.

En af de 24 Navstar satelitter, der benyttes i GPS-systemet

Når du kommer hjem, registrerer du dit fund på
www.geocaching.com sammen med en lille
kommentar.

Nogle geocachere har gjort meget ud af at gøre
det til en udfordring at finde deres caches. Derfor
findes der caches, hvor du f.eks. skal finde
specielle ting eller løse små opgaver undervejs for
at finde frem til den faktiske placering af cachen.

Herefter er det blot at følge retnings-anvisningerne
fra din GPS – men det er nu ikke altid helt så
nemt, som det lyder. ☺

Når du har fundet ud af, hvilke caches du vil lede
efter, taster du koordinaterne ind i din GPSmodtager og tager turen ud til området. Husk at
tage en udskrift af cachebeskrivelsen med dig.

Du kan zoome ind på det område hvor du bor og
ved et klik på cacheikonerne, åbnes beskrivelsen
af cachen på geocaching.com.

