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Vi bruker satellitter verdt
milliarder for å finne
plastbokser i skogen!

Hva er Geocaching?
Geocaching er en internasjonal
aktivitet, som kan
sammenlignes med orientering.
I stedet for kart og kompass
brukes GPS-enheter til å lete
frem gjemte beholdere, kalt
geocacher.
Hvem som helst kan drive med
geocaching – dette er den
ideelle aktivitet for eventyrlystne
i alle aldre!

Hvordan startet det?
2. mai 2000 ble Selective
Availabillity, en funksjon som
gjorde at nøyaktigheten på
sivile GPS-enheter varierte med
± 120 meter, skrudd av.

Dagen etter ville amerikaneren
Dave Ulmer teste om den
forbedrede nøyaktigheten
kunne brukes til noe, han
gjemte ei stor bøtte full av ting
nær Beaver Creek i Oregon,
USA. Koordinatene publiserer
han på nett.
Han gav ideen navnet «Great
American GPS Stash Hunt»

Hvordan startet det?
6. mai 2000 blir Mike Teague
den første i verden til å finne
Daves «stash». Han forteller om
opplevelsen på internett.
Flere «stash-er» legges ut, og
Mike Teague begynner å
samle sammen en oversikt over
koordinater på sin hjemmeside.
Ordet «stash hunt» kan gi
negative assosiasjoner, så
ordet «geocaching» foreslås –
«geo» for «jord» og «cache» for
«beholder».

Hvordan startet det?
2. september 2000 finnes det 75
kjente geocacher, og
amerikaneren Jeremy Irish
presenterer nettsiden
geocaching.com

Geocaching vokser raskt, og
innen 2004 finnes det over
92 000 aktive geocacher på
geocaching.com. Tallet er
oppe i 500 000 den 31.
desember 2007, og milliontallet
nås 8. mars 2010.

geocaching.com
Nettstedet geocaching.com er
det mest brukte og desidert
største oppføringsnettstedet for
geocacher.
Nettstedet eies av
Groundspeak, som er lokalisert i
Seattle, USA.
Groundspeaks mål er å
oppfordre til utendørsaktiviteter
ved hjelp av teknologi

Hvem geocacher?
Geocaching er en aktivitet for
alle aldersgrupper, både
barnefamilier, studenter,
voksne, barn og pensjonister
driver med geocaching!
Alle geocacher inneholder
informasjon om hvor vanskelige
de er å finne, og hvor
vanskelige de er å komme frem
til – på denne måten kan alle
velge ut cacher som er egnet
for deres fysiske form og lyst.

Hvor finner man
geocacher?
Geocacher finnes på alle
kontinenter, fra Antarktis til
Nord-Amerika.
Kanskje er det en i gata der du
bor eller i den lokale turløypa?
På toppen av en fjelltopp,
under vann, midt i byen –
geocacher finnes på alle
tenkelige og utenkelige steder!
Det finnes over to millioner
aktive geocacher i verden.

Hvorfor?
Mer enn fem millioner
mennesker driver med
geocaching.
Geocaching er en utmerket
måte å utforske nye plasser,
oppdage steder du aldri ellers
ville oppdaget og lære en
masse lokalhistorie.
Geocaching er også perfekt
som motivasjon til å komme seg
ut av sofaen og gjøre noe gøy
utendørs!

Når?
Geocaching kan man drive
med stort sett overalt i verden,
til alle tider av døgnet.
Noen unntak er geocacher som
er plassert på steder som har
begrenset åpningstid, og
cacher som er designet spesielt
for å bli funnet om natten.

Hvem gjemmer
geocacher?
Vanlige folk, som du og jeg,
gjemmer geocacher.

Hvem som helst kan gjemme en
cache, så lenge det gjøres
innenfor gjeldende lover og
retningslinjer.
Det er de som har gjemt en
cache, som eier den.

Hva gjør man når
man har funnet en?
Når man har funnet en cache, er
det første man gjør, å signere
loggboka med kallenavnet sitt.

Hvis cachen inneholder bytteting,
kan man bytte til seg noe, men
da må det man legger igjen, ha
lik eller høyere verdi som det man
tok ut.
Når man er ferdig, må cachen
plasseres tilbake akkurat der du
fant den.
Etterpå forteller du litt om
opplevelsen i online-loggen din
på geocaching.com – man kan
også laste opp bilder

Hva trenger man av
utstyr?
Grunnpilaren til aktiviteten er bruk av
GPS – man trenger derfor en GPSmottager. Det finnes innebygd i de
fleste smarttelefoner i dag, og man får
apper som passer til de aller fleste.
De ivrigste kjøper gjerne en dedikert
GPS-mottager, som har funksjoner
spesiallaget for geocaching.
Enhver geocacher bør også alltid ha
med seg penn eller blyant.
Utenom dette trenger man ofte
ingenting mer, men noen cacher kan
kreve klatreutstyr, lange pinner,
spesialverktøy, båt osv.
Et kamera anbefales på det sterkeste!

Hvordan komme i
gang?
Det eneste du trenger å gjøre
for å komme i gang,
er å registrere deg på
geocaching.com.
Der bruker du et kallenavn, som
blir det du signerer i
loggbøkene med.
Det koster ingenting å registrere
seg, men ved å betale USD 30 $
i året, får man tilgang til flere
nyttige funksjoner og enkelte
geocacher som eier har valgt å
gjøre tilgjengelig kun for
betalende medlemmer.

Hvordan ser en
geocache ut?
Geocacher kommer i alle
former og fasonger, noen store
og mange små.
De kan også være godt
kamuflert.
De minste geocachene er ikke
større enn et fingerbøl, og
inneholder kun loggbok.
De største er det plass til flere
mann i!

Hva er oppi cachen?
Alle geocacher inneholder en
loggbok/loggremse.
Er de store nok, kan de også
inneholde bytteting (husk: bytt
alltid likt eller opp).
En geocache kan også
inneholde sporbare
gjenstander/mynter. Det er ting
som reiser fra cache til cache,
og spores på geocaching.com
ved hjelp av en sporingskode.
Dette er ikke bytteting, og skal
alltid plasseres ut igjen i en
cache så raskt som mulig.

Tradisjonell

Koordinatene peker til cachen

Geocachetyper

Multi

Man må innom flere steg for å finne cachen

Mystery/Puzzle

Det finnes flere ulike
cachetyper, de vanligste ser du
i listen ved siden av.

Man må løse en oppgave først

Letterbox Hybrid

Man finner cachen ved hjelp av ledetråder,
cachen inneholder stempel

Wherigo

Man må fullføre et spill før man kan finne cachen

Earthcache

Gir en geologisk leksjon, man må svare
på spørsmål for å bevise at man har lært noe

I tillegg til disse finnes også noen
utgåtte typer (virtuell,
webcam), men disse er det ikke
mange cachene igjen av.

Eventer

Event

En samling av flere geocachere

Mega-Event

En samling av minst 500 geocachere

Cache In Trash Out

En samling hvor geocachere gjør noe
for naturen (opprydding, treplanting osv)

Geocachere er sosiale, og ofte
møtes vi på eventer. Det kan
være alt fra en samling hvor vi
griller, til en hel helg hvor vi drar
på overnattingstur.
Eventer finnes i flere forskjellige
typer, noen er så spesielle at de
kun er tilgjengelig til spesielle
tider og steder.

Geocachere gir igjen
til naturen
Geocachere arrangerer CITOeventer (Cache In Trash Out)
hvor det ryddes, plantes eller
lukes vekk uønskede arter.
De fleste praktiserer også CITO
når de er på jakt etter
geocacher, ved at de plukker
med seg søppel og skrot de
finner i naturen.

Eksempel på en geocache på geocaching.com

Found it

Brukes til å fortelle at du har
funnet og signert cachen

Loggtyper

Did not find (DNF)

Brukes til å fortelle at man ikke klarte å finne cachen

Det finnes flere ulike typer logger
man benytter når man logger på
geocaching.com

Attended

Brukes når man har deltatt på et event

Write note

Brukes når man vil fortelle noe,
men ingen av de andre typene passer.

Needs maintenance

Brukes når noe er galt med cachen,
f.eks. våt, full eller ødelagt logg / cache

Will attend

Brukes til å fortelle at man har
planer om å delta på et event

Noen av typene er reservert for
eier av cachen eller de som
vedlikeholder databasen. Andre
typer er kun tilgjengelige for
enkelte cachetyper.
De vanligste typene ser du her,
de tre øverste er de viktigste.
Fortell gjerne om opplevelsen og
cachens tilstand i loggen din –
men ikke røp for mye om
plassering og form/fasong på
cachen!

Geocaching i Norge

Nasjonal forening, med mye nyttig info
www.gcinfo.no

Lag og foreninger

Geocaching Haugalandet

Haugalandet
www.gch.no

Grenlandsmafiaen

Telemark, har mye nyttig på nett
www.grenlandsmafiaen.no

Det finnes flere foreninger for
geocachere i Norge, flere
lokale og en nasjonal.

Trønderbataljonen

Du trenger ikke være medlem i
noen av de, men det kan være
verdt å vurdere.

Geokaperne fra Agder

Flesteparten har egne nettsider,
og flere har egne
diskusjonsforum.

Midt-Norge
www.tronderbataljonen.no

Agderfylkene
www.facebook.com/egdene

Vestfold Vikings

Vestfold
www.vestfoldvikings.no

Ord og utrykk
TFTC – Thanks for the cache (takk for cachen, brukes i logger)
TNLN – Took nothing left nothing
SL – Signed log
FTF – First to find (den første som finner en ny cache)
STF – Second to find (andremann som finner cachen)
TTF – Third to find (tredjemann som finner cachen)
Muggler – Person som ikke driver med geocaching
Spoiler – Et bilde eller tekst som beskriver hvordan cache ser ut
og/eller hvordan den er gjemt
BYOP – Bring your own pen (ta med egen penn/blyant)
PQ – Pocket Query, en fil man laster ned fra geocahcing.com
som inneholder en eller mange geocacher
TB – Travel Bug (sporbar gjenstand)
GC – Geocoin (sporbar mynt)

Takk for oppmerksomheten

Lykke til på cachetur!
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