Hvad er geocaching?
Geocaching er en form for skattejagt, hvor du bruger en GPS, for eksempel i din telefon, til at finde frem til
skatte som andre har gemt rundt omkring udendørs. Skatten du leder efter kaldes en cache, og det er en
beholder, der kan have mange forskellige former og størrelser. Du finder cachen ved at følge et sæt
koordinater til et givent sted, hvorefter du leder efter cachen. Alt efter sværhedsgraden kan en cache være
nem at spotte eller være godt skjult og camoufleret i landskabet. Inde i cachen kan der være små nipsting,
du kan bytte og som regel er der også en logbog, hvor du kan skrive dit navn, så andre ved, at du har været
der.

Hvordan gør jeg?
Der findes flere forskellige hjemmesider og apps, som du kan bruge til geocaching. Geocaching.com er en af
de mest udbredte, og den vi vil gennemgå her, da den er let tilgængelig, så du hurtigt kan komme i gang.
Du starter med at downloade appen Geocaching i App Store eller Google Play. Ved at lade appen bruge din
lokation gennem telefonen, kan den vise dig caches i nærheden af, hvor du er. Du kan også kigge rundt på
et kort efter andre caches, som andre Geocachere har placeret. Hvis du trykker på en cache, viser den dig
lidt information om cachen; hvor svær den er at finde, hvor fremkommeligt terrænet omkring cachen er, og
hvor stor cachen er. Når du har besluttet dig for en cache, som du vil prøve at finde, kan du trykke på
”naviger” og følge kortet, indtil du er ved cachens lokation. Når du har fundet cachen, kan du åbne den og
se, hvad der er inden i. Måske er der små nipsting. Dem må du gerne tage en af, hvis du selv lægger en
nipsting tilbage i cachen. Der er som regel også en logbog, hvor du kan skrive dit navn. Derefter kan du
trykke på ”log” i appen for at registrere, at du har fundet cachen.
Der findes mange forskellige slags caches, som du kan finde. Gennem geocaching appen har du gratis
adgang til almindelige caches og event caches, der angiver koordinater og tidspunkt for et event, som du
kan finde frem til og møde andre Geocachere.
Med premium-medlemskab har du desuden adgang til:
•

Multicaches er en slags små ’løb’ i sig selv, hvor du skal finde det første sted (Waypoint), for at få
adgang til informationer, der leder dig videre til næste cache. Informationerne kan enten blot være

nye koordinater, eller en opgave om at du skal finde nogle særlige oplysninger på stedet, som du
skal bruge, for at regne ud, hvor du videre skal hen.
•

Mysterium caches indeholder gåder eller puslespil, du skal løse for at finde frem til cachen.

•

Earthcaches, hvor du kan lære mere om naturen. Denne form for cache vil vi komme nærmere ind
på.

Earthcache
Earthcaches fungerer på mange måder ligesom geocaching med den forskel, at formålet er at fremvise et
sted i naturen frem for at finde en cache. Det er en central del af en earthcache, at den har et læringsfokus
ved at give viden om det sted, du befinder dig. Det kan for eksempel være om stedets geologi, naturen,
brug af ressourcer eller andet. Når du ved destinationen har fundet din earthcache, trykker du på ”log” for
at vise, at den er fundet. Herefter skal du sende en e-mail til dem, som har lavet cachen og besvare nogle
spørgsmål. Dette viser, at du både har været på stedet og lært noget om stedets natur. Først hvis dine svar
er korrekte bliver din ”log” af, at du har klaret stedets opgave godkendt, så alle Geocachere kan se, at du
har fuldført den. Du kan ligesom med geocaches finde earthcaches på geocaching.com. Her kan du for
eksempel prøve ”Death of the Dinosaurs Earthcache” i Vokslev eller ”Two Oceans” earthcache på spidsen af
Skagens Odde.

Hvordan laver jeg selv en cache?
Geocaching.com anbefaler, at du først selv finder 20 forskellige geocaches, før du begynder at lave dine
egne. Derudover er der en række retningslinjer og regler, der skal overholdes for at sikre, at din cache
placeres korrekt, at den ikke forstyrrer i området og andre kan få en god oplevelse med at prøve at finde
den. Du kan læse retningslinjerne her: https://www.geocaching.com/play/guidelines.
Når du er sikker på at kunne placere en god cache, der overholder retningslinjerne, kan du herefter finde en
beholder, hvori du kan lægge nipsting og en logbog inden du gemmer den på den godkendte placering.
Geocaching kan bruges i forbindelse med en række forskellige aktiviteter. Når du lægger din cache ud, kan
du også give ledetråde, som andre kan bruge til at finde den, og i selve cachen kan du lægge en quiz eller
andre former for aktiviteter. Du kan også lave mere læringsorienterede geocaches såsom earthcaches.

Links:
https://geowiki.wegge.dk/wiki/Earthcache
https://www.spejdersport.dk/guides-og-viden/geocaching-skattejagt-i-det-fri
https://www.geocaching.com/play

Death of the Dinosaurs Earthcache:
https://www.geocaching.com/geocache/GCQCT2_death-of-the-dinosaurs-earthcache
Two Oceans:
https://www.geocaching.com/geocache/GC1BJ4E_two-oceans

