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i stedet for det, man tager med sig. På
den måde kan skatten bestå i mange år. 

Obligatorisk i skattekisten er også
blyant og logbog, så finderen kan skrive
en lille hilsen til ejeren af cachen.

»Det er en fantastisk måde at lære
både geografi og historie på. Det er en
uskreven lov, at man skal gemme sine
cacher på steder, som giver en eller an-
den oplevelse. For eksempel et meget
naturskønt eller historisk spændende
sted,« forklarer Kristian Svendsen.

Sporten tiltrækker alle typer af men-
nesker. Kristian fortæller, at der hvert
år holdes træf, og her ser man alle al-
dersklasser, mænd og kvinder, højtud-
dannede og arbejdsløse. Alle kan være
med.

På jagt efter skatte og eventyr
»Man møder mange spændende men-
nesker. Netværket rækker langt ud over
landegrænserne. Geocaching er en
sport, som er udbredt over hele verden,
og man kan sige, at det er den perfekte
indgangsvinkel til et nyt land. Helt au-
tomatisk bliver du jo ledt hen til nogle
steder, som virkelig er værd at se,« for-
tæller Kristian Svendsen begejstret.

På verdensplan er der gemt over
300.000 caches, så der er nok at komme
efter. Faktisk er det ikke bare skattejæ-
gerne, der rejser. Nogle af skattene, de

såkaldte "travel bugs", gør det også.
Kristian forklarer princippet:

»Nogle af skattene gemmer på en
rejsebille, som vi kalder det på dansk.
Det kan for eksempel være en lille
dukke eller figur, som finderen skal
sørge for at bringe videre til en ny ca-
che. Sådan en rejsebille har et mål, som
den skal nå ved at flytte fra skat til skat,
og kun hvis man kan hjælpe den videre
mod målet, skal man tage billen med
sig. Ellers lader man den ligge til én,
som kan.«

Når man har fundet en travel bug,
logger man det ind på nettet, så ejer-
manden hjemmefra kan følge dens rej-
serute og oplevelser. Kristian beretter,
hvordan team "farogdatter" har haft en
lille dukke fra Texas med til Rebildfest
og karneval i Aalborg.

»Vi fandt en travel bug ved navn
"Little Mr. Mardi Gras". Hans mål var
at komme til karneval i Rio. Det kunne
vi ikke helt hjælpe med, men vi tog
ham med til karneval i Aalborg og tog
en masse billeder, som vi sendte til eje-
ren. Det blev hun rigtig glad for.«

Geocaching er eskaleret på rekord-
tid. For et år siden var der kun godt 800
skatte gemt i Danmark. I dag er der
mere end tre gange så mange. Det er
svært at spå om fremtiden, men som
Kristian Svendsen siger:

»Vi vil selvfølgelig gerne udbrede
kendskabet til sporten, men samtidig
er en del af charmen jo også, at det er
lidt hemmeligt.«
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Skatten er fundet, og
tid og sted noteres i
logbogen.

Historie
Det amerikanske forsvar har udviklet GPS-
systemet for at kunne navigere yderst nøj-
agtigt på land, til vands og i luften. 24 sa-
tellitter i kredsløb om jorden afgiver signa-
ler til kontrolstationer på jorden med lysets
hastighed. Disse signaler bruges til at ud-
regne meget nøjagtige koordinater for for-
skellige positioner. Systemet blev blandt
andet brugt under Golfkrigen. Men da man
var bange for, at f.eks. terrorister skulle
misbruge systemet, lagde man små unøj-
agtigheder ind, som kun forsvaret kunne
afkode. Dermed var systemet så upræcist
for alle andre, at man ikke kunne navigere
med mere end 100 meters nøjagtighed.
Det blev der imidlertid lavet om på den 1.
maj år 2000. Og derfra gik det stærkt! Alle-
rede to dage senere bestemte en it-eks-
pert, Dave Ulmer, sig for at teste, hvor nøj-
agtigt systemet var. Han gemte den første
lille skat og offentliggjorde koordinaterne
på internettet. Tre dage senere blev skat-
ten fundet og geocaching en realitet.
I september samme år blev den første skat
gemt i Danmark, og i dag er der gemt mere
end 2.500 skatte af forskellig art rundt om-
kring i landet.

Udtale og forklaringer
Cache - udtales "kasj" og kan oversættes med skat.
Geocaching - "geo" betyder jord, og "caching" er lånt fra fransk, hvor det be-
tyder "midlertidigt gemmested." GPS - Global Positioning System. Udtrykket
dækker over et meget nøjagtigt navigationssystem baseret på signaler mod-
taget fra 24 satellitter i kredsløb rundt om jorden. Se faktaboks her på siden.

Forskellige typer af skatte
I takt med at geocaching har udviklet sig, er der kommet mange forskellige
typer af skatte til. Et par af de oftest forekommende er:
Multi-cache: Koordinaterne, som man har erhvervet fra internettet inden
skattejagtens start, angiver kun startsted for jagten. På stedet løser man en
opgave, som giver de næste koordinater og så videre, indtil skatten er fundet.
Multicaches varierer fra helt simple opgaver med kun få poster til komplicere-
de opgaver, der næsten har mere form af en militær øvelse end af en familie-
venlig skattejagt.
Virtuel cache: Her er der ikke tale om en skat i traditionel forstand. I stedet
er målet et nærmere specificeret sted, som man skal kunne dokumentere at
have besøgt, for eksempel ved at indsende et billede af sig selv på destina-
tionen med GPS-modtageren i hånden eller ved at besvare et konkret spørgs-
mål om stedet.
CITO (Cache-in-Trash-out): Geocachere
verden over benytter ofte skattejagten til at
rydde op i naturen omkring sig. Under jagten
på cachen samler de affald op, som de efter-
følgende skiller sig af med på behørig vis.
Læs mere på www.geocaching.dk

En GPS er alt, hvad
det kræver at være

med til geocaching. 
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