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Fra Redaktøren.

Historier søges.

Du sidder nu og læser første udgave af Geocacheren der er
et elektronisk blad om Geocaching.

Ligger du inde med en god
historie, link, eller billeder så
Send en email til mig.

Fordelen ved elektronisk blad frem for et papirblad er at
det er fleksibelt at lave, billigt at ”trykke”, gratis at
distribuere og det giver mulighed for at klikke direkte på
links.
Det er det mit håb at rigtig mange af læserne fra hele
landet får lyst til at være med til at lave bladet. Dette gøres
ved at sende billeder, tekst eller links ind til mig. Så er der
en god chance for at bladet kan blive så varieret som
muligt.
Jan Hynneke /Mcoplevelser.dk
Redaktør

Bliv medlem.
Har du lyst til at blive medlem af ”Geocacher klubben”?
Medlemsskabet giver adgang til bladet ”Geocacheren”.
Mere info om klubben senere på www.geocacheren.dk

Lidt om ”ham
sjælv”
Mit navn er Jan Hynneke og
jeg bor i en skøn natur ved
Bjergby midt imellem
Holstebro og Viborg hvor vi
driver et mindre hestestutteri.
Til dagligt arbejder jeg med
Telecom og Elektronik.
Mit kendskab til Geocaching
startede da jeg købte en
Garmin Zumo til min
motorcykel. På en newsgroup
var der en i foråret 2007 der
nævnte Geocaching, og det
måtte jeg jo undersøge
nærmere.
Det gik op for mig at her var
en enestående mulighed for at
variere de aftenture jeg kørte.
Jeg kan selv godt lide at ligge
cacher ud og læse de historier
det adsted kommer, men skulle
der være chance for en FFC
eller en smuk naturoplevelse
går jeg heller ikke af vejen for
dette.
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Stickers til bilen.
ELMER-DK tilbyder klistermærker til
bilen med dit alias på. Det fås i forskellige farver.
Selve klistermærket tager han ikke noget for da det
er non-profit, det er navnet du betaler for.
Henvendelse kan ske til Brian pr. email

Solvognen
Hr. og Fru Danmark har lavet en
rigtig smuk Geocoin iforbindelse
med sommerland Rørvig eventet
GC13F92 der blev holdt 12 August.
Det er jo næsten som at sende et
smykke på rejse rundt i verden!

Sjantens coin
Sjanten har fået lavet sin egen Geocoin som du kan købe
ved direkte henvendelse til ham.
Jeg håber at kunne bringe billeder senere da mønten skulle
være rigtig flot.
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Hundeskoven ved
Kobbelhøje
Man læser af og til nogle gode
historier i logbøgerne. F.eks fik jeg
denne fra Klan Axehill da de var på
vej efter en FFC på min
”Hundeskoven ved Kobbelhøje”,
GC14JVK, kl 00.04 (ja så sent var
det).
Cachen skulle være deres første FFC jagt og der var i bilen god tid til at chekke om de havde
husket det nødvendige udstyr inden de skulle ud i den mørke skov. Pludselig kommer en lille
Nissan Micra ræsene ind på parkeringspladsen og bremser hårdt i gruset. Ud kommer mand,
der med vilde øjne råber ”Er den fundet?”. Det måtte Klan Axehill svare ”Nej” til og hurtig
fortsætter Orion28 som han hedder ud i Skoven. Måske ikke det lige det bedste svar de der gav
tænkte de, og så på med pandelamperne og afsted mod cachen der ligger 800m væk. Der er nu
direkte konkurrence. 200m før cachen åbner de lågen til hundeskoven og den smækker selv
højlydt i.
”Pokkers nu ved Orion28 at de er lige i hælene på ham” men de fortsætter beslutsomt videre.
30 sekunder efter hører de lågen smække bag sig. Han er alligevel ikke kommet foran!.
Tempoet sættes op og FFC'en ender med at blive Klan Axehill's. Skoene var efter sigene meget
mudrede. Orion28 havde valgt en anden rute der var knap så sumpet. Det var hans 3 FFC jagt
på 3 dage og alle tabt på under 1 min så han var ærgerlig.
Orion28 har så senere taget revance :-)

Lørdag d. 13. oktober

Læs mere her!
Store Frigivelsesdags primære formål er, at få frigivet en masse nye caches. Til det, skal der
bruges en masse geocachere over hele landet, som på forhånd placerer caches rundt omkring i
landet
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Som svar i forumet på mine kvaler med genplacering af en cache der var blevet muglet ved
Daugbjerg Dås og en Vædder der løb efter mig....
Fra Holte
Vi har lige været der......
Og kan sagtens forestille os hvordan du har haft det...
Det oprindelige cachested var "lige ud af landevejen", men bar tydelig præg, syntes vi, af at have
været endevendt.......
Fatter havde ellers hele armen, og det er vel at mærke til op over albuen inde i kaninhullet og lidt
omkring uden at kunne finde cachen.
Armen var lidt mere end "grattet ind" (nordjysk for måget) og blev "tørret" af i der nærved
værende græs......
Vi fandt ikke cachen og ringede derfor til Toan, som vi kunne se havde fundet cachen tidligere.
Han tjekkede med det samme på nettet, og kunne se, at cachen var blevet mugglet og erstattet af
en ny med nye koordinater.
Den fandt vi så hurtigt - Så igen, tak til Toan.......
Men nu til historien....For vi var jo på vej fra Aalborg til Skjern til familiefødselsdag..... Efter at
have skiftet geocacheruniformen ud med mere regelret familiefødselsdagsunifinform entreerede
vi kaffebordet på Violvej i Skjern....
Og som man må forvente går snakken jo.....Kaffen slubres ned og kagefadene går rundt, tiden
går og pludselig udbryder en af gæsterne: Er det kun mig der kan lugte ged????
Flere gæster siger siger nejjjj, men vi kan ikke rigtigt finde en grimasse der kan passe og få os til
at spørge.......
Alle kigger på alle - Og efterhånden bliver kilden lokaliseret.....Fatters arm!!!! Der var blot
blevet klædt om og så var det det.. Men NEJ, fatter havde lige glemt en ting. En ting er at "tørre
armen af i græsset" en anden ting er at tjekke hvad der er lavet i græsset....
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Geocachingens far
Oversat fra Todayscacher

For Dave Ulmer er caching i dag et
spørgsmål om at finde natur oplevelser
og spændende historiske vidundere
rundt omkring i verden. “Jeg kan bedst
lide Virtuelle cacher” fortæller han “Jeg
har fundet en del af disse. Jeg bruger
geocaching når jeg er på rejse til at
finde de virklig gode steder. Jordkloden
er fyldt med disse unikke steder. Jeg
besøgte fornyelig en Virtuel der førte
mig til en skjult kilde der oprindelig
kun var kendt af indianere”
“Jeg behandler normalt alle cacher som Virtuelle” siger han. “Jeg bytter ikke og jeg skriver kun i
Log'en hvis cachen har ført mig til et virkelig godt sted.” tilføjer han. Ofte bruger Ulmer kun
kordinatorne fra cachen til at finde området og ikke for at finde cachen.
Ulmer, der lagde verdens første geocache 3 Maj år 2000, indrømmer at han ikke geocacher så ofte
som han har gjort. For syv år siden blev konceptet bag Geocacing dannet da han skrev ”Jeg
overvejer at begrave en mellemstor plastik kasse med låg. Jeg ligger nogle ting i kassen, bla. en
logbog og en blyant så besøgene kan notere at de har været der.” Samtidig opfordrede han andre til
at gøre det samme og offentligøre placeringen på internettet. ”Snart vil vi have flere tusinde skatte
gemt over hele verden som vi kan lede efter. Det bliver skægt!”
I dag fortæller Dave Ulmer ”Jeg vidste ikke rigtig hvad jeg skulle forvente da jeg placerede den
første cache men jeg var overrasket da jeg få dage efter genfandt cachen”
Ulmer bruger det meste af sin tid på at rejse rundt i USA i sit Mobil Home, hvor den 57årige,
pensionerede ingeniør medbringer sin Offroader og Snescooter for at udforske spændende steder.
“Min eneste anden hobby er min bog” fortæller han. Ulmer skriver en bog om avanceret software
design. Hans forudsigelse om at geocaching kunne blive en verdensomspændende hobby kom kort
tid efter at Præsident Clinton ændrede præcisionen for civile GPS'er fra 100m til 3m. Ulmer havde
brugt GPS i flere år og var sikker på at dette kunne blive en helt ny måde at bruge en GPS på.
Efter at have testet at det faktisk var muligt at finde hans første cache vha. en GPS, skrev han
kordinaterne på USENET gruppen sci.geo.satellite-nav. Du kan læse hele den oprindelig tråd her!
Mike Teague blev verdens første First Finder da han næste dag loggede cachen. Oprindeligt indhold
var en Logbog, en dåse bønner, Software til kort, 5 dollar i kontanter, og en slangebøsse.
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Den første Logbog blev
beskadiget og Dave smed
den ud. På dette tidspunkt
viste han ikke hvor vigtig et
historisk et dokument det var!
Dette var starten på den fantastiske
sport der snart ville gå jorden rundt.
Oprindeligt blev den kaldt for "GPS
Stash Hunt" men medlemmer af
USENET gruppen mente at ordet”stash”
havde et negativt klingende lyd. Den 30
Maj samme år, foreslog Matt Stum
navnet "Geocaching" og det har det
heddet lige siden.
Ifølge Ulmer selv er han ikke en
ihærdig geocacher. Han har logged 11
cacher online, men har fundet en hel del
mere end disse. Før jagten undersøger
han grundigt cachebeskrivelsen for at
sikre sig at han bliver ført til et
interessant sted. Det har første prioritet
for ham.

The Great American GPS Stash Hunt !! (May 3 2000)
Now that SA is off we can start a worldwide Stash Game!! With
Non-SA accuracy it should be easy to find a stash from waypoint
information. Waypoints of secret stashes could be shared on the
Internet, people could navigate to the stashes and get some stuff.
The only rule for stashes is: Get some Stuff, Leave some
Stuff!! The more valuable the stuff the more stashes will be
started.
I'm thinking of half burying a five gallon plastic bucket with lid
at the stash point. Putting in some stuff. Adding a logbook and
pencil so visitors can record their find. The log should contain:
Date, Time, What you got, and What you put in. Scanning the log
book should give you a quick inventory of the stash.
I'll look for a place near a road where few people would normally
go... Put in some cash, an old digital camera, and some antique
silverware!! I will come up with a cool name for my stash and
post coordinates soon!!!
Make your own stash in a unique location, put in some stuff and
a log book. Post the location on the Internet. Soon we will have
thousands of stashes all over the world to go searching for.
Have Fun!!
Dave...

I dag er der opført et mindemærke på stedet for den første Cache der hylder Dave og fødselsdagen
for denne dejlige sport.
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