
Explore2 på afgrundens rand

       Foto: Grethe DK

Toftum Bjerge ved Struer GC14KT3
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Det er mit mål at Geocacheren skal være et blad for såvel nybegyndere 
som erfarne Geocachere. Hvis du mener der mangler noget, så send 
venligst en mail til Redaktionen med nogle emne forslag. 

Det er altid rart med nogle ”Waypoints” at gå efter.  

mailto:redaktionen@geocacheren.dk
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Fra Redaktøren
Første udgave af Geocacheren fik nogle kærlige drag over nakken. 
Der skulle selvfølgelig have været læst bedre korrektur inden 
udgivelsen.  Fra næste blad har Pomfritten tilbudt at læse det 
igennem inden det frigives. Tak for det Kristian :-)

Geocacher klubben blev kort berørt i sidste blad, men klubben er 
blevet skrinlagt da jeg er blevet gjort opmærksom på at der faktisk 
allerede, uofficielt, eksisterer en klub nemlig Geocaching.dk.

Den er ikke opbygget som en traditionel forening med en 
bestyrelse, men fungerer som et fællesskab omkring forum'et hvor 

man samarbejder på kryds og tværs.

Det respekterer jeg naturligvis så Geocacheren er nu ene og alene et blad om 
Geocaching. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de der har sendt materiale ind. 
Det er med til at bladet udkommer oftere og bliver mere interessant at læse .

Jeg har valgt at gemme noget af det til næste blad, så det hele ikke bliver fyret af på 
en gang!

God læselyst.
Jan Hynneke /Mcoplevelser.dk
Redaktør

www.geocacheren.dk
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Modtag en mail

-når næste blad 
udkommer

Klik her: Tilmeld mig!

http://www.geocacheren.dk/
mailto:blad@geocacheren.dk?subject=tilmeld%20mig
mailto:blad@geocacheren.dk?subject=tilmeld%20mig
mailto:blad@geocacheren.dk?subject=tilmeld%20mig
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Søge teknik i skov. 

Stå stille engang imellem. Der kan gå lang tid før GPS'en viser rigtigt. Dan dig et 
overblik og bevæg dig langsomt. Du vil blive sendt sendt rundt pga. svage signaler. 

Glem GPS'en for en stund og brug øjnene når du er 5-10m fra cachen. 

Geocacheren
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Rå hygge i Jægerhytten
Skrevet af Mcoplevelser.dk

Ojsel og MygRa inviterede til Hygge i Jægerhytten. Da eventet kom på Geocaching.com 
gik der 3 ½ time så var alle 40 pladser revet væk. Heldigvis for mig, måtte nogle af de 
tilmeldte, melde fra ;-)

Jægerhytten ligger i Hjermind skov 
lidt nord for Bjerringbro. Til hytten 
hører også Shelters og bålplads. 

På parkeringspladsen overfor 
Jægerhytten var der fyldt med 
Geocacher biler. Her mødte jeg som 
de første Team anib der ligesom jeg 
jeg glædede sig til det der skulle 
ske. Det var mit første event så jeg 
viste ikke rigtig hvad jeg skulle 
forvente udover at der var dømt 
råhygge med ligesindede. 

Efter en hurtig ”gi'en hånd” var mit 
hoved fyldt op med rigtig mange 
navne og Alias'er. 

Det var sjovt at se personerne bag brugernavnene og snakken gik livligt. Jeg fandt 
hurtigt ud af at det var både glade og interessante mennesker jeg var sammen med.  

Efter en stund blev der delt fire cache beskrivelser ud pr. deltager og efterhånden som 
koordinaterne var tastet ind manuelt forsvandt de forskellige stille og roligt i små og 
store grupper. En overgang fulgtes jeg med Team Pjuske hvilket var meget lærerigt. Ikke 
blot snakken imellem cacherne, men også erfaringen i at kigge det unormale ud i krat og 
vildnis. I dagens anledning var der forfriskninger i Vintønden. Det var lige hvad vi 
trængte til!

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1091Y&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1091Y&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1091Y&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC141C4&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC141C4&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC141C4&Submit6=Go


Efter et par timer var alle samlet til kaffe og hjemmebagt kage. (mums)
Der blev udvekslet oplevelser med hinanden og herefter skulle der grilles.
Hver især havde taget kød, drikkevarer, bestik mm. Med til sig selv. 
Da der var smidt kul på bålet gik der ikke længe før der var godt gang i grillen. Og da 
risten var omkring 1kvm var der plads nok til alle. Selv Team den lange hunds enorme 
pølser!

Efterhånden som aftenen skred frem samledes flere og flere omkring bålet.

  Ojsel ved Bålpladsen.

Det var dejligt at sidde der i gode 
Geovenners selskab imens mørket 
sænkede sig over skoven. Omkring 
kl 23 kørte jeg hjem, og der talte 
jeg ca 30 geocachere der stadig 
sad ved bålet.

Efter hvad jeg kunne læse 
efterfølgende blev klokken 4 før de 
sidste gik til køjs :-) 

Et veltilrettelagt event der 
gjorde stor indtryk på mig. 

Team den lange hund, Grethe DK og Don Keld synkron logger.
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Sjanten's mønt
Skrevet af Sjanten

Ideen til at få lavet en mønt startede i 
November 2006, kun kort tid efter at jeg var 
kommet i gang med Geocaching. Det hele 
startede ude ved Banzai_dk, hvor der blev 
snakket, grinet og kikket på Geocoins.

Tiden gik og ideen om en coin blev ved med 
at spøge. Da jeg fik kontakt til Badge Design 
var der ingen tvivl længere: 

”Jeg måtte have den coin!”
Jeg fik en ven til at designe coinen, og den 
blev sat i 
produktion i Kina. 
De tracebare 
serienumre blev 
købt hos 
Groundspeak.com

Den 13. August 
2007 modtog jeg 
pakken med de 
mange coins. Det 
var spændende 
endeligt at se 
mønten i virkeligheden.

Mønterne blev pakket og sendt til de der 
havde bestilt. 

Det var en virkelig spændende proces og så 
er det jo pragtfuldt at få de mange positive 
tilkendegivelser fra geocachere der har købt 
den.

 Banzai_dk og jeg har en komplet samling af 
mønten.

Det er kun mønterne i blank nikkel jeg har 
solgt af. De andre bliver enten brugt som 
gaver eller til at bytte med. 

Jeg håber at endnu flere får lyst til at få 
lavet deres egen Geocoin. 

Hvem ved....måske kommer jeg med en 
2008 udgave.

Fordelingen på mønterne blev således:

● 2 stk. Guld

● 10 stk. Kobber

● 10 stk. Sort

● 100 stk. Blank nikkel

Venlig hilsen

Jesper / S janten

http://www.Badge-Design.dk/
http://www.Badge-Design.dk/
http://www.Badge-Design.dk/
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Multi Multi Cachen

Nu varer det ikke længe før Team Joker-DK frigiver sin meget omfattende Multi-Multi 
cache der består af

● 98 cacher, en for hver ny kommune i Danmark

● 5 regions cacher . 

● En afsluttende Danmarkscache. 

Hvordan fungerer det?

Man skal finde alle regionens 
kommunecacher for at kunne finde 
regionscachen. 

Når man har fundet alle 5 regioner har 
man informationer nok til at kunne finde 
Danmarks Cachen.  

Derfor når du logger disse cacher så 
husk at skrive de koder ned du finder 
i cachen!

Mon ikke der er nyt omkring Multi-multi cachen næste gang bladet udkommer?

Jeg ser frem til at få rigtig mange historier fra jer når i besøger de forskellige 
kommuner :-)

http://geowiki.wegge.dk/wiki/Multi-multi-cache
http://geowiki.wegge.dk/wiki/Multi-multi-cache
http://geowiki.wegge.dk/wiki/Multi-multi-cache
http://geowiki.wegge.dk/wiki/Multi-multi-cache
http://geowiki.wegge.dk/wiki/Multi-multi-cache
http://geowiki.wegge.dk/wiki/Multi-multi-cache
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Explore2
”Hej explore2
Jeg fik et hint fra en fælles bekendt om at du 
Geocacher på en lidt speciel måde. Efter sigene 
tager du cyklen med i toget og bruger i vid omfang 
udelukkende kort til at bestemme cachen 
beliggenhed.”

Hej Jan.

Der kan hurtigt opstå myter! - men lidt er 
der om snakken. Normalt tænder jeg 
GPS'en 200 - 500 m før cachen for at få 
signal og ellers kører resten på udprintede 
kort. Jeg har dog fundet en del cacher helt 
uden at tænde GPS'en. Da explore-junior 
f.eks. tog den med til Bornholm, fandt jeg 
på en cykeltur bla. Alheden #1 og Alheden 
#2, Rosborg og Dollerup Bakker(multi) kun 
med kort.
På en del multi-cacher arbejder jeg mig 
frem til en sandsynlig beliggenhed ved at 
sammenligne waypoints beliggenhed med 
forskellige svarmuligheder. Selvfølgelig er 
naturoplevelsen af stor betydning, men på 
cykel prøver jeg nu ofte at spare tid og 
anstrengelser, så ved flere gange har jeg 
haft slutkoordinatet rigtigt udregnet 
hjemmefra. Jeg vil en dag forsøge at finde 
den omfattende multi-cache "War" uden 
GPS, da jeg mener at have "kigget" 
beliggenheden ud.

Der er meget at planlægge inden en lang 
cachetur på cykel - vindretning, rigeligt mad 
og drikke, lappegrej, en tør bluse, 
udprintede kort i forskellige målestok samt 
papir med afkrypterede hints og cache-
størrelser - spoilerbilleder medbringer jeg 
næsten aldrig. En typisk tur ligger mellem 
60 og 110 km, foruden det der skal gås i 
skoven 

- og forinden har jeg cyklet 10 km til 
arbejde og 4 km til stationen. Det kan nu 
efterhånden også mærkes i knæene - jeg er 
nemlig ikke nogen årsunge, nærmest 
midaldrende. Dagen derpå er jeg nød til at 
slappe af og restituere. Min interesse for 
kort og terræn stammer fra mine 
ungdomsår som spejder og orienteringløber, 
og siden har jeg været vandre-guide i flere 
sammenhænge. 

Egentlig er jeg uddannet lærer, men 
arbejder nu til daglig som pædagog. 

Efter at have taget morgenvagten om 
fredagen, kan jeg forlade mit arbejde kl 9, 
hvorefter der så er dømt cache-tur på 
MTB'en indtil aften, hvad familien har 
accepteret. På vej ud til cache-områderne i 
tog/bus sidder jeg ofte og indtaster 
waypoints, kigger på køreruten ud fra 
kortene og lægger en nogenlunde tidsplan, 
hvis jeg skal nå et tog eller en bus et sted 
for at komme det sidste stykke hjem. 

Foto: Grethe DK 
Explore2 kigger ud fra fra Trollbunker
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Rent faktisk har jeg aldrig været bilejer, 
så cykling er måden jeg kan/må gøre 
denne sport på. Til gengæld tror jeg, at 
jeg har sjælen og kroppen lidt mere med i 
oplevelsen af naturen og terrænet - hvis 
man f.eks. kører i bil med TomTom, så 
ved man jo knap nok, hvor man har 
været. 

”Jeg må indrømme, at  jeg har  
slæbt  cyklen over bakker, gennem  
krat og tværs  over moser for at  
finde cacher”

Jeg har dog været på 8 geo-ture i bil med 
2 geo-venner nemlig Mimik og Grethe DK, 
men jeg tager altid nogle udprintede kort 
med, hvor den omtrentlige placering af 
cacherne er plottet ind. Jeg synes dit blad 
er et super godt initiativ i et fint layout - 
flot pc-arbejde. Jeg er nok selv mere 
klassisk matematisk funderet, men min 
søn Jonathan på 14, som i øvrigt cyklede 
med på de første 200 cacher, er pc- 
eksperten, når vi designer vores egne 
cacher. Når far og søn tog på cache-tur på 
cykel, var det ikke så svært at komme på 
navnet explore2. Jeg må indrømme, at 
jeg har slæbt cyklen over bakker, gennem 
krat og tværs over moser for at finde 
cacher eller nå en større vej forude, som 
var angivet på et medbragt kort.
Det er svært at udpege de bedste geo-
oplevelser. Hvis det skal være områder er 

nogle favoritter nok Frederikshåb/Grene, 
Rold skov og Hald Sø.

         Foto: Grethe DK
Explore2 ”i tovene”  (A view into an empty water bottle! 
GCY132)

Du kan se, hvad jeg/vi har fundet ved at 
bruge memberid 1004 og trykke enter. Vi 
bor 5 km NØ for Silkeborg centrum meget 
tæt på bla. "childhood-cacherne".
Dette skulle egentlig blot have været et 
svar på din mail, men da jeg nu har 
skrevet lidt om mit virke som geocacher, 
kan dele af det måske indgå i din artikel. 

Med geohilsen 

explore2 - J an
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Lav dit FFC Online.

På denne hjemmeside kan du  hurtigt og nemt tegne dit eget FFC. 

Der er forskellige valgmuligheder så prøv dig frem. Klik her Box64

I næste Geocacheren ser vi på hvordan 
du pepper din cache lidt op.

- Vi bringer historier fra USA hvor  Elmer-DK 
fortæller om sine Geocaching erfaringer hos 
Amerikanerne.

- Ojsel fortæller om sin Power-caching tur 
der dækker hele Jylland.

Det bliver spændende læsning

Så husk at fortælle andre om 
www.geocacheren.dk

http://www.geocacheren.dk/
http://www.geocacheren.dk/
http://www.geocacheren.dk/
http://www.box64.com/ftfcert_design.asp
http://www.box64.com/ftfcert_design.asp
http://www.box64.com/ftfcert_design.asp
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Geocaching blandt 
kameler og pyramider.
Skrevet af Joan&Jan

Joan-delen af vores lille team fyldte rundt i 
slutningen af August i år. 

Da hun er beskeden af natur, havde hun 
besluttet, at hun ville være 'bortrejst på 
dagen' sammen med familien.   Desværre 
kolliderede hendes fødselsdag med 
børnenes skole- og studiestart, så vi var 
nødt til at rejse små 4 uger inden hendes 
fødselsdag.  

På den måde endte det med, at Joan er den 
eneste person, jeg kender, der har været 
'bortrejst på dagen' på forhånd.

Et anderledes billede af pyramiderne. Byen er kommet 
meget tæt på pyramiderne på den ene side, men normalt 
viser man billeder af pyramiderne fra den anden side, 
hvor det ser ud som om de stadig ligger helt alene ude i 
ørkenen.

Vores rejse skulle opfylde en gammel drøm, 
så den gik til Ægypten.  Først en uge på et 
Nilcruise og derefter en uges badeferie i 
Sham El Sheik.  Og selvfølgelig skulle vi 
have GPS'en med - bare for alle tilfældes 
skyld.

Ægypten adskiller sig meget fra Danmark - 
også når det kommer til geocaching.  Dels 
er landet ca. 200 gange så stort som 
Danmark med 15 gange så mange 
indbyggere. Dels er der kun gemt ca. 55 
cacher - og mange af dem ligger enten langt 
ude i det vilde eller midt i stærkt 
turistbesøgte områder.    Begge dele giver 
problemer:  Enten kan man ikke komme i 
nærheden af cacherne, fordi man skal have 
både en 4-hjulstrækker og masser af tid, 
eller også kan man ikke komme til dem, 
fordi mugglerne sværmer omkring cachen. 
Og det er den slags mugglere, der har både 
uniform og maskinpistol!  

Endelig adskiller Ægypten sig også fra 
Danmark ved at en cache kan ligge i rigtig 
lang tid inden den bliver fundet første gang. 

Vi havde således på forhånd mulighed for at 
være First To Find (FTF) på tre cacher - men 
det blev vi ikke.

Det var på forhånd en af vores bekymringer, 
at det ville se for mistænkeligt ud, når vi gik 
og søgte blandt ruinerne - det ville ikke 
være så godt, hvis politiet troede vi var i 
færd med at placere en bombe.  

Det viste sig at være et større problem, at 
skattene rent faktisk er skatte for store dele 
af befolkningen. 

Indholdet af en cache kan nemt 
repræsentere noget, der ligner en dagløn for 
de dårligst lønnede ægyptere.
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Derfor var det ikke muligt at indvie nogen af 
de lokale i, hvad vi havde gang i.  Ikke 
engang politiet turde vi fortælle noget, da 
de heller ikke er særligt godt lønnede.  Det 
viste sig også, at en del af cacherne var 
mugglet eller ført bort af Nilen, allerede 
inden de var fundet første gang.

På mange måder egner Ægypten sig nok 
bedre til virtuelle cacher end til de fysiske, 
hvilket nogen cahce-ejere så småt er ved at 
få øjnene op for.

Et andet problem var, at vi rejste med en 
gruppe, så vi havde kun begrænset 
mulighed for at tage en afstikker fra den 
planlagte rute for at se nærmere på en 
cache.  Men vi fik da cachet lidt, hvilket 
resulterede i 3 Found og 3 Not Found.  En 
noget nedslående statistik!  Men dem, vi 
fandt var - som det så ofte er tilfældet - 
anledning til gode og anderledes oplevelser. 
Og det var dem, vi ikke fandt, for så vidt 
også! Cachen på øen Philae - som vi ikke 
fandt - viste os således en del af 
tempelkomplekset, som vi ellers ikke ville 
have set. 

Cachen Kubbet al-Hawa ledte mig til 
vestbreden ved Aswan, hvor jeg ellers ikke 
ville være taget hen.  Det var en af rejsens 
store oplevelser fordi stedet på trods af sin 
meget centrale beliggenhed ikke var særligt 
besøgt og havde en 'autentisk' atmosfære 
af (næsten) uopdagede grave. 

Med os havde vi vores GPSMap 76CSx med 
alle de ægyptiske cacher lagt ind men uden 
kort over Ægypten samt udskrift på papir af 
cachebeskrivelserne. 

Endvidere havde vi udskrevet kort fra 
Mapsources 'basemap', der viste cachernes 
indbyrdes placering og deres omtrentlige 

placering på et meget groft kort over 
Ægypten. 

Det var ikke de bedste betingelser da det på 
forhånd var svært at afgøre om vi ville 
komme forbi en cache eller ej.

'The Temple of Queen Hatshepsut'
Joan leder forgæves efter cachen. Bemærk ildslukkeren i 
baggrunden. Templet er bygget af massive sten og 
guderne må vide, hvad man er bange for skal kunne 
brænde.

I rækkefølge ledte vi efter følgede cacher:

'The temple of Queen Hatshepsut'. 

Cachen ligger, som navnet antyder, i et 
tempel.  Templet, der er et af de mest 
imponerende i Ægypten, ligger ude i 
ørkenen og er et imponerende syn, når man 
nærmer sig det.  Gemmestedet fandt vi 
efter først at have søgt i den forkerte side af 
templet.  På den side, var der en 
politimand, der sov i sin stol, da vi kom for 
at lede. 
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Heldigvis syntes han øjensynlig ikke at vi 
virkede specielt skræmmende og han 
smilede til os, da vi opgav den side af 
templet og begav os over på den anden 
side.

På den rigtige side af trappen, hvor der 
hverken var sovende eller vågne 
politimænd,  fandt vi tydeligvis 
gemmestedet, men cachen var forsvundet, 
sådan som andre geocachere allerede havde 
skrevet i loggen.  Da vi kom hjem havde 
cacheejeren ændret cachen til en virtuel 
idet det er en betingelse for logningen, at 
man har et foto, der viser at man har været 
der.  Heldigvis gennemfotograferer vi alle de 
steder, vi kommer, så vi kunne sende cache-
ejeren det nødvendige foto og så kunne 
cachen blive logget som fundet. 

Da vi skulle til at gå, var der en 
(selvbestaltet?) guide, der ville vise os 
noget spændende.  Det sker tit - og så 
forventer guiden at få drikkepenge.  Et 
ganske fint alternativ til socialhjælp.  Det 
'spændende' er ofte ganske uinteressant, 
men denne gang var det vitterligt meget 
interessant.  Guiden viste os forskellige 
billeder herunder flere store billeder af 
dronning Hatshepsut, der var blevet hugget 
bort af hendes adoptivsøn Tutmosis, som 
ønskede at slette alle spor af sin stedmoder. 
Vi havde hørt og læst om dette, men ville 
aldrig selv have fundet billederne,hvis ikke 
guiden havde vist os dem.  Han fik sine 
drikkepenge. Og vi gik bort, mens vi 
undrede os over, hvorfor Tutmosis, der 
havde lagt stor energi i at hugge billederne 
væk, ikke også havde sørget for at få de 
borthuggede billeder overmalet, så man 
ikke kunne se omridsene af Hatshepsut.

'Philae - Egypt's smallest cache'.  

Denne cache ligger også i et tempel.  Men 
dette tempel ligger ude i den kunstige sø, 
der blev dannet af den første dæmning i 
Aswan og har ligget delvist under vand i 
mange år.  

I forbindelse med bygning af den store 
dæmning i Aswan blev templet reddet op af 
vandet og anbragt på en nærliggende ø, der 
forinden var blevet formet ved hjælp af 
dynamit, så den lignede den ø, templet 
oprindeligt lå på! 

Cachen var endnu ikke fundet - dem, der 
havde  forsøgt sig, klagede alle over at det 
var svært at komme i nærheden af 
gemmestedet pga. de mange politifolk, der 
gennede dem væk.   Så her var der 
mulighed for at blive FTF!

Cachen skulle ligge på bredden af øen, ved 
en trappe, der førte ned til vandet.  Men 
den var svær at komme til, fordi der var 
mange politifolk i nærheden.  

Politimanden, der holder vagt ved trappen ned til cachen
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Så er Pinsen afsat!
I kan godt notere i kalenderen, at der bliver én eller anden 
form for event i Viborg/Hald Ege-området i Pinsen 2008 . 

Hald Ege-event Pinsen 2008
I kan forvente/håbe på caches udlagt ved søerne i 
Viborg, i selve Viborg, i området ved Vandrehjemmet i Viborg, omkring Brunshåb + alt 
det løse . Desuden er der jo alle de eksisterende, som ikke alle har fundet endnu , så 
der skulle blive nok at se til (og at bestille) .

Arrangører pt.: Dykker og Grethe DK 

En stor gruppe sad i nærheden af trappen, men de havde travlt med at spille kort og 
fortælle vittigheder, så de generede os ikke.  

Men en ung politimand gjorde.  Han stod 
foroven på trappen og han havde 
øjensynlig luret 'guiderne' kunsten af.  Så 
han ville vise os de små fisk i søen - og 
de var ganske uinteressante.  For at få 
ham væk fra trappen, bad vores døtre 
ham om de måtte tage et par billeder af 
ham med templet som baggrund.  Og det 
gav mig lidt tid til at lede efter cachen – 
men desværre ikke tid nok til at finde 
den.  Pigerne kunne ikke overtale 
politimanden til at forlade sin post, så de 
kunne få et bedre billede, så jeg måtte 
midlertidigt opgive at lede videre. 

Politimanden var på dette tidspunkt ved 
at blive lidt mistænksom – hvad var det, som jeg foretog mig nede ved vandet ?

Fortsættelse følger.....

Udsigt ud over søen fra cachens placering



First Finder af Tollundmanden?
First Finder-fænomenet er jo særdeles dominerende i dansk geocaching, men nu skal I 
godt nok høre om en First Finder af dimensioner. 

Mandag d. 16. juli 2007 blev der frigivet fire 
nye caches af explore2 rundt om Bølling Sø, 
herunder bl.a. en cache med navnet 
The Tollund Man 

Onsdag d. 18. juli drog jeg frisk og glad på 
cachetur. 
På dagens program var bl.a. Tollundmanden, 
som endnu ikke var fundet her to dage efter 
frigivelse. 

          

Bølling sø set fra syd
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Fra cachebeskrivelse
Fundet af Tollundmanden [d. 6. maj 1950] -blev 
gjort af to brødre under tørvegravning. Først blev 
politiet alarmeret, men under ledelse af den 
berømte professor P.V. Glob blev man hurtigt klar 
over, at det drejede sig om et helt usædvanlig 
velbevaret moselig. I dag dateres fundet til ældre 
jernalder ca. år 300 f.v.t. Forskellige 
retsmedicinske undersøgelser samt CT-scanning 
tyder på, at manden er hængt og herefter 
anbragt som offer i en sovende stilling i mosen. 
Maveindholdet viser, at hans sidste måltid har 
været en grød bestående af henved 30 forskellige 
urter dog mest byg og pileurt. Fundet har i dag 
status som verdens bedst bevarede 
fortidsmenneske i hvert fald, hvad angår det 
udtryksfulde ansigt.

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC14DAH&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC14DAH&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC14DAH&Submit6=Go


      
Muggler log      

Fremme ved cachestedet måtte cachen hurtigt overgive sig, og jeg kunne logge 
cachen som First Finder. Eller kunne jeg? For der var faktisk allerede skrevet i logbogen. 
Og hvilken log? Cachen var nemlig allerede d. 6. maj blevet fundet af nogle mugglere, dog 
ikke nogen hvilken som helst mugglere. Læs selv ovenstående logblade.

I realiteten vil det sige, at First Finder på cachen "The Tollund Man" er John Kauslund, der 
i sin tid som 11-årig var med til at finde Tollundmanden! Wow!

Utroligt hvad man kan opleve gennem geocaching!

Geohilsen 

Grethe D K
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Tanker omkring et bål
Fra tidligere omtalte event, kom vi til at 
snakke om hvad man skal fortælle folk 

når de spørger om hvad man laver med 
”den der GPS”.  Det sværeste er nogle 

gange at fortælle det som det er for det 
er ikke altid Mugglere forstår det. 

Hvorfor så ikke variere det lidt fra gang til 
gang?. 

Om ikke andet for sin egen morskabs 
skyld.

Her er et par bud

”Jeg kommer fra GeoCach'isk institut og 
er ved at checke området for uloggede 

cacher”

”Vi overvejer at placere den nye vindmølle her.”

Sidstnævnte kan afstedkomme visse protester ;-)

Ved samme bål snakkede jeg med Team den Lange hund. Torben var godt tilfreds med 
sin gravhund -og så havde den en praktisk udformning der lige passer ind hvor 
cykelpumpen plejer at sidde.

Danmarks 
kælkebakker
Kan du huske din barndoms 
kælkebakke? Jo mere stejl, 
iset og hals brækkene desto 
bedre. 

Vær med til at ligge cacher 
inden den første sne falder. 

Du har sikkert din egen historie at fortælle og de små Junior 
Geocachere vil elske at høre om den og logge den!

http://www.friluftskort.dk/
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Podcasts om geocaching på nettet
Skrevet af Jægerne

Rundt omkring i verdenen er der mere og mere fokus på geocaching, og jeg ser flere 
podcasts om geocaching på nettet. 

Et podcast er et slags radio-program,  man kan hente 
på internettet enten via en hjemmeside eller igennem 
det gratis program iTunes . Disse forskellige podcasts, 
som hovedsaglig er på engelsk, giver utrolig god 
information til geocachers om alle aspekter i denne 
hobby/sport. Det kan være lige fra historier fra lytterne 
til gode råd om at gemme/finde eller skabe 
menneskelige relationer mellem geocachere.

Jeg lytter selv ofte til forskellige podcasts i bilen, hvis 
der ikke er noget specielt i radioen på vej til eller fra 

arbejde.
Der er rigtig meget god information og giver den rigtige stemning; især i tider hvor 
man ikke har tid til at tage afsted på cache-tur.

Selv hører jeg mest på Podcacher, som 
også i år er nomineret til det bedst 
producerede podcast på nettet.

Nedenfor kan du se et lille udpluk af de mest populære podcasts lige nu. 
Podcacher: www.podcacher.com
Geotalk: http://geotalk.libsyn.com/ 
Cache-A-Maniacs: http://www.cacheamaniacs.com/ 
Cachers of the Round Table: http://www.cachersroundtable.com/ 
Twin Cities GeoCaching Podcast: http://www.tcgcpc.com/ 
Jersey Geocaching Podcast: http://www.jerseygeocaching.com/ 
Maine Podcache: http://mga.libsyn.com/ 
Geocaching Podcast: http://www.geocachingpodcast.info/ 
Granite State Geocachers Radio: http://www.gsgcradio.com/
SlagaPodcast: Klik her!

Venlig hilsen  Jesper/Jægerne

http://www.geostl.com/SLAGAPostNuke/index.php?name=News&file=article&sid=9
http://www.geostl.com/SLAGAPostNuke/index.php?name=News&file=article&sid=9
http://www.geostl.com/SLAGAPostNuke/index.php?name=News&file=article&sid=9
http://www.gsgcradio.com/
http://www.gsgcradio.com/
http://www.gsgcradio.com/
http://www.geocachingpodcast.info/
http://www.geocachingpodcast.info/
http://www.geocachingpodcast.info/
http://mga.libsyn.com/
http://mga.libsyn.com/
http://mga.libsyn.com/
http://www.jerseygeocaching.com/
http://www.jerseygeocaching.com/
http://www.jerseygeocaching.com/
http://www.tcgcpc.com/
http://www.tcgcpc.com/
http://www.tcgcpc.com/
http://www.cachersroundtable.com/
http://www.cachersroundtable.com/
http://www.cachersroundtable.com/
http://www.cacheamaniacs.com/
http://www.cacheamaniacs.com/
http://www.cacheamaniacs.com/
http://geotalk.libsyn.com/
http://geotalk.libsyn.com/
http://geotalk.libsyn.com/
http://www.podcacher.com/
http://www.podcacher.com/
http://www.podcacher.com/
http://www.itunes.com/
http://www.itunes.com/
http://www.itunes.com/


Alarmpunkter
Skrevet af Mcoplevelser.dk

Hvis du har en GPS med ”Alarmpunkter”, 
kan du lave en cirkel omkring udvalgte 
waypoints og ligge en cache det sted 
hvor alle cirklerne skær hinanden. 

Beskrivelsen er lavet ud fra det (jeg kan 
huske) Ojsel fortalte mig ved 
Jægerhytten. 

Jeg har her lavet en artikel ud af det. 
Den passer til Garmin GPSmap 60CSx.

1. Placer cachen

Jeg har som vist i øverste billede lavet et waypoint kaldet ”Ny cache” et tilfældigt sted 
imellem tre eksisterende cacher: OldShoot, Klosterh og Anglands. Det er her jeg ønsker 
cirklerne skal skære hinanden.

2. Mål afstanden 

-imellem ”Ny Cache” og de tre andre cacher. 

Stå på kortsiden og flyt lidt på navigations knappen til en hvid 
pil vises. 

Tryk Menu vælg ”Mål distance”. Zoom ind og fang ”Ny cache” 
waypointet. Tryk enter. Der sættes nu en nål. Zoom ud og flyt 
cursoren hen til Anglands der bliver hvid. Afstanden vises øverst 
på skærmen. 

Distancen til Anglands aflæses til 5.2km. 

Distancen til KlosterH aflæses til 3,7km.

Distancen til OldShoot er 3.9km.
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3. Opret Alarmpunkter

Fra hovedmenuen vælges ”Alarmpunkt”.

Du ser nu en tom gul bjælke. Vælge den tomme linje ved at 
trykke enter og vælg waypoints. Find cachen du ønsker at lave 
en cirkel omkring. I dette tilfælde ”Anglands”. Hvis du ikke kan 
se den på listen så tryk menu og vælg ”Find efter navn”. 

Efter du har valgt waypointet vælger du ”Brug” i nederste højre 
hjørne. Indtast afstanden 5.2km.

Vælg næste tomme linie, tryk enter og find næste waypoint der 
er cachen ”Klosterh” og indtast 3,7km

Vælg næste tomme linje og find ”OldShoot” der sættes til 3,9km.

Som du kan se skær de tre cirkler nu i 
”Ny cache”

Denne beskrivelse kan også bruges af de der skal finde cachen.

Som ”finder” af sådan en cache opretter du Alarmpunkts 
cirklerne jfr. Beskrivelsen og flytter cursorpilen hen hvor 
linjerne skærer hinanden hvor du så trykker Enter for at sætte 
et waypoint. Det er her cachen skal findes.

Hvis du laver en cachebeskrivelse baseret på denne artikel vil 
jeg gerne høre fra dig.
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Artikler og billeder søges.

Kan du bringe Geocacheren på sporet af 
en god historie eller et godt billede så 

Send en email  til redaktøren.

mailto:redaktionen@geocacheren.dk
mailto:redaktionen@geocacheren.dk
mailto:redaktionen@geocacheren.dk
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