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Billede:

Ojsel

Rejsen til Jordens indre #1, GC14WQK
Forside billedet er taget af Ojsel under hans Powercaching tur i jylland. Turen har nu bragt
ham op på over 2500 cacher! Et stort tillykke skal lyde herfra Geocacheren.
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LEDER...
Som du måske har bemærket er der sket ændringer i layoutet siden sidste udgave
af Geocacheren.
Jeg har fået lavet logoet som du kan se i øverste højre hjørne.
Det er tegnet af Thomas Kramer.
Synes du at den flotte fyr i logoet ligner mig? Det er nok ikke helt tilfældigt ;-)
Thomas Kramer har iøvrigt også lavet tegninger til AnnikaDK’s hjemmeside,
og det var hendes side der inspirerede mig til at Geocacheren skulle have et
nyt logo.
I forhold til andre hobbyer jeg har kendskab til, er jeg overrasket over hvor
meget fart der er over feltet indenfor Geocaching.
Store frigivelsesdag 2007 har bidraget med omkring 155 nye cacher og Kommune
multi-multi cachen udklækker i disse dage lidt over hundrede nye spændende cacher.
I skrivende stund er der ca. 4500 cacher i Danmark og der kommer dagligt nye til.
Faktisk er der kommet over 1000 nye cacher til på blot 1/2 år. Det er lidt overvældende.
Det er kendetegnende for os at der ofte sker noget hvis blot en eller flere går i spidsen.
En invitation til teknik eventet i det mørke jylland har på få dage givet næsten 100 tilmeldninger!
Lidt søgning på internettet viser at lokalhistoriske foreninger, fremtidsforskere og turistbranchen er meget imponerede over det engagement vi ligger for dagen og de diskuterer, internt,
fordelene i et evt. samarbejde med os.
Det bliver spændende at se hvad fremtiden bringer.
Til slut vil jeg gerne opfordre dig til at bruge bladet når du skal forklare mugglere hvad Geocaching går ud på.
God læselyst

Jan Hynneke / MCoplevelser.dk
Redaktør.
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Trekanten’s tur til solskins øen
Bornholm
Skrevet af Trekanten

Mandag
Afgang fra det midtjyske d. 16 Juli med campingvognen læsset til ferie på Bornholm. Vi
havde hjemmefra printet ALLE 104 stk. cache
beskrivelser på Bornholm ud ( fylder et helt
ringbind), og derud over havde vi sikret os
net adgang via sønnens bærebare PC. Vi var
nu klar til at opleve øen igen, men på en anden måde.
Kursen var Ystad i Sverige, og det indebærer
jo flere ophold undervejs.
Vi ankommer til Ystad lidt over midnat, og
finder efter lidt søgen, en fin P-plads bag en
Benzinstation ikke langt fra færgen. Her var
der åbenbart andre danskere der havde fået
samme ide. Det skal lige her nævnes at havneområdet ved færgen minder om et sted for
ludere og lommetyve, men vi får gjort klar for
natten i et ruf. Så godnat!
Tirsdag
- Men ak kl. 05:30 blev vi vækket af et inferno af lyn og torden (da vi skulle af sted
kl. 11:00 blev det kun lidt søvn den nat). En
voldsom oplevelse af vejret som man ikke
glemmer lige med det samme. Men ellers gik
det meste af dagen med sejlturen til øen.

for Gudhjem med udsigt ud over Østersøen.
Det blev så vores udgangspunkt for ferien på
Bornholm.
Onsdag
Idag er alle klar og alt er på plads. Der sættes kurs mod Rønne, da der skulle handles
ind i et supermarked. Her skete det allerede
at vi... ups...kørte forbi mange cacher. Der
var dog lige en ved vejen, så indkøbene blev
udskudt en stund. Vi drejede af og fandt hurtigt GCW43B YEHAAH’s Fierworks. Udsigten
der var skrevet om i cachebeskrivelsen skulle
efterprøves og ja sikke en udsigt over Rønne
i solskin over Bornholm. Her skal lige nævnes
at det er 2. gang vi er på øen og endnu engang har vi sommervejr... super!
Vi får handlet og så går det ellers af sted hvor
vi plukker lidt rundt i cachene (der er nok at
tage af). GCVFRH Arnager, GCWYGH Louisenlund, GCX109 Hellig kvinde, GCYH94 Dueodde, GCX40C Sønder landevej på Bornholm.
Denne cache var en speciel oplevelse og her
er det jo en fordel at have børn. De er små,
knap så runde og elsker at kravle og gemme
igen.
GC130M9 Lundestenen, ”not found”. Her kom
vi på en lille prøve med at finde adgang til
cachen, men efter at havde passeret delvis
igennem en maskinstation og fundet P-pladsen imellem traktorer og slamsugere fandt
vi stien, men øv øv cachen var sandsynligvis
blevet ødelagt da hele området var blevet
KLIPPET med en monstermaskine.
GC1358T Limensgadebruddet, GC141F3 Nørrekås.

Derefter startede jagten på en campingplads
og det lykkedes da også sidst på dagen på
Sannes familie camping i Melsted lige syd
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GC895B, Confluence point N55 E15 lige på
koordinatet. Dette er nok den dag hvor der
var fleste indtryk og oplevelser.
Torsdag
I dag tager vi til Christians Ø. Der er lidt bølger men ingen af os lider af søsyge. Det var
bare en blid gyngetur, MEN jeg var dog så
uheldig at have fødderne i nærheden af en
der åbenbart ikke brød sig om at det gyngede
lidt og valgte at tømme mavens indhold på
gulvet og mine fødder ”yark” . Vi startede
lige med skorengøring. Velankommet til øen
drog vi af sted på vores 2. besøg. Denne
gang var der lige 3 cacher der også skulle findes, så det var over mure, ud på klipper, ind i
buske.
GCYJMD Skatten ved Verdens Ende, GCG746
Dr. Dampe. Her endte vi på en teltplads hvor
folk nærmest overvågede os som var vi forbrydere så ups, ups, tilbage igen og om på
den anden side af ringmuren (2m tyk 6m
høj). Det var en nydelse at gense Christiansø.
Den sidste GCQBQ1 Frederiksø, var også
gemt lige på stedet. Vi havde opserveret at
det var begyndt at blæse mere hen over dagen og frygten var begrundet, så sikke en
hjemtur, der måtte fejres med en tur på

restaurant i den sene aftensol.
Fredag
D. 20/7 tager vi kun 3 cacher: GCW371 iCan_
DK’s Legetøjs Cach, GCJEMR Hallebakken,
GCJEWY Stavehøl, da vi også skulle være
”kulturelle”. Så det var vandet, by travetur,
og svømmepølen. Jeg er ikke helt sikker om
det er d.20/7 jeg står uden for ved bilen på
campingpladsen og der kommer en, for mig
ukendt mand på 2 meter eller derover, hen
og henvender sig. Han præsenterer sig som
Voller og endnu en Geocacher flytter ind på
pladsen. Det blev til mere hyggesnak, som
regel i de sene aftentimer. Her skal det nævnes at i den tid vi var på Bornholm mødte vi
ikke Geocachere ved cacherne.
Lørdag
I dag skal vi igen ud at opleve Bornholm lidt
på kryds og tværs; GCQHDA Madseløkke,
GCQHDC Vang Vandmølle, GCQKW1 Helligdomsklipperne, GCW31Z Vang Stenbrud,
GC11WHJ Træet ved Tillehøje.
GCQ1V7 Rokkestenen, lidt speciel gemmested da ”nogle” nok lidt uvidne havde brugt

stedet til at sk… ned ad klippen.
PS. Alle hints på Bornholm: ”under en sten”
eller varianten: ”under flad sten” thi thi.
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Søndag
Idag har lejrchefen været rundt og bede os
om at at sure alt løst fast, da man regner
med at der kommer et voldsomt uvejr fra
vest. Det skulle lige bekræftes på DMI og
over middag så det stygt ud! ... men så var
der jo hele formiddagen til et par cacher.
GCXOZK Bølshavn, GCZ062 Holma Hodda,
GCG5BJ Lighthouse Svaneke.

met. Dog var flytningen på campingpladsen
blot til en anden plads og vi tog alligevel ud
til et par cacher da der nok var meget vand
i vandfaldene efter gårsdagens voldsomme
regnvejr. Det mest af dagen gik med besøg
på Middelaldercenteret som er en fantastisk
oplevelse man ikke må lade sig gå forbi.
Tirsdag
I dag er der påbegyndt opbrud. Det sædvanlige oprydning i campingvognen og nedpakning til køreturen fra øen. Vi skulle med færgen d. 25/7 meget tidligt fra Rønne.
Opsummering
Vores oplevelse af ferie på Bornholm, da
det jo er 2. gang og ikke sidste, synes vi at

GCPTKQ Røverborgen, her skal man læse
hele cachebeskrivelsen, så undgår man sønnen hænger halvt nede af klippen med den
eneste kommentar ”vi skal jo derover”, da
jeg opdagede HVOR han hang! (Det var lige
til at få tynd mave af!) Fruen råbte ”jeg har
en nemmere løsning”. Hvis man læser hele
beskrivelsen er det lidt søgen og vupti en
trappe. Her er spørgsmålet er det en spoiler?
Nej det står faktisk i beskrivelsen til slut.
GCPTKX Gråmyr. Det var alle nogle hurtige
cacher, og så var det ellers tilbage til campingpladsen. Der var dømt hygge i vognen,

og vi var klar til uvejr. Det kom, det rasede
og det var så det + megen vand.
Mandag
Flytte dag så ingen Geocaching på program-
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kombinationen af Geocaching og ferie er en
udmærket kombination der kan give mange
gode og anderledes oplevelser end de normale turiststeder kan. Det skal dog siges at
det har ikke været Geocaching hele tiden. Det
har været ved vandet, i poolen og anden hygge sammen med børnene. Skal man skrive
om hver enkelt cache ville det blive til et flere
siders bind. Dog er nogle enkelte fremhævet
da de var lidt specielle oplevelser. En hel uge
uden at møde en eneste cacher ved de enkelte cacher, pånær Voller på campingpladsen.
Selvfølgelig måtte vi også vente af og til for
der var også mugglere mange steder. Det var
iøvrigt en sport i sig selv at være usynlige på
den lille ø.
Hilsen:

TREKANTEN

Jens Ole, Dorthe, Mads & Nana = geomis
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Geocaching blandt kameler og
pyramider.
Skrevet af Joan&Jan

- fortsættelse fra blad nr 2
Politimanden var på dette tidspunkt ved at
blive lidt mistænksom – hvad var det, som
jeg foretog mig nede ved vandet – så pigerne
havde ikke længere lyst til at blive. Politimanden fik sine drikkepenge og pigerne gik,
mens jeg blev tilbage for at gøre endnu et
sidste forsøg. Jeg gik omkring med mit kamera ovenfor trappen, mens jeg lod som om
jeg var meget interesseret i at få nogle gode
billeder af søen og templet. Da så jeg, at
politimanden nu viste de små – og uinteressante – fisk til nogle andre turister og at han
fulgte dem væk fra trappen (nok for at sikre
sig, at han fik drikkepenge). Jeg benyttede
chancen til at komme ned ad trappen og ind i
buskene, hvor jeg igen ledte, der hvor cachen
skulle være. Jeg kunne stadig ikke finde den
og jeg er sikker på at jeg ledte det rigtige
sted. Cachen er sikkert blevet mugglet (af
politimanden?) eller (mere sandsynligt) ført
bort af højvandet i søen. Så det var en tabt
mulighed for at blive FTF. Øv!
Da jeg kom op ad trappen efter mit forgæves
forsøg på at finde cachen, gav det et sæt i
politimanden, der blev meget overrasket over
at se mig komme op fra bredden igen. Han
undrer sig sikkert stadig over, hvad jeg lavede der nede….
Selv om vi ikke fandt cachen og selv om vi
ikke blev FTF, var det en fin – og lidt nervepirrende – geo-oplevelse, som viste os en del
af templet (og nogle små, uinteressante fisk),
som vi ellers ikke ville have set.
‘Kubbet al-Hawa’. Denne cache ligger på
en bakke på vestbredden over for byen Aswan. I bakken er der en række grave fra
oldtiden, som er udgravet, men som ikke er
en del af rejseplanen for det store flertal af
turister. På toppen af bakken ligger et gravmonument for den sheik, der har givet navn
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til cachen.
Joan havde det ikke så godt og pigerne ville
hellere blive ‘hjemme’ end at drage ud i
varmen på en tvivlsom jagt efter endnu en
cache. Så jeg drog afsted sidst på en meget
hed eftermiddag: 46 grader i skyggen – og
der var ingen skygge.

Ørkenen vest for Nilen. Bemærk den lille karavane.

Jeg havde forhørt mig om mulighederne for
at blive færget over Nilen, så jeg tog den offentlige færge for at komme over. Det kostede, som det altid koster for at krydse Nilen,
1 Egyptisk Pund – eller ca. 1 kr.! Færgen,
som blot er en stor robåd med sejl og en lille
påhængsmotor, var halvfyldt med lokale, der
kom tilbage fra markedet med deres tomme
fade og skåle eller kom tilbage fra arbejde.
Kvinder sad forrest og mænd bagerst i færgen.
Idet vi lagde fra land spurgte en af de lokale
mig – sådan som det er sædvane – om hvor
jeg kom fra. Da jeg svarede ‘Danmark’,
sagde han – som det også er sædvane –
‘Welcome’. Og så tilføjede han ‘To Nubiland’.
Så jeg var øjensynligt på vej fra Ægypten til
Nubien! (Nubien blev stort set totalt oversvømmet da den nye Aswan Dæmning blev
bygget og det nubiske folk blev flyttet til områder nord for Aswan.)
Jeg ville gerne se gravene ,før jeg fortsatte til
cachen, men da jeg kom i land på vestbredden, fortalte en kameldriver, der gerne ville
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sælge mig en ridetur, at gravene var lukket
10 minutter inden jeg ankom.
Hvilken skuffelse! Kameldriveren viste mig
vej til indgangen til gravene, hvor han efter lidt parlamenteren overtalte vagterne /
guiderne til at vise mig gravene!
En ung mand viste mig rundt i området og
låste gravene op for mig, så vi kunne komme
ind at se dem. Det var en pragtfuld og meget
spændende tur. Gravene ligger med den
mest fantastiske udsigt over Nilen og Aswan.

brændvarme sand, hørte jeg nogen råbe efter
mig - sikkert en, der ville leje sin kamel ud.
Men jeg lod som om jeg ikke hørte det, for
jeg var ikke interesseret i selskab.
Jeg fandt cachen lige på koordinaterne, mens
solen stadig bagte ned, selv om det var ved
at være sent på eftermiddagen. Jeg nød udsigten fra cachen – storslået! Mod øst lå Nilen
med et grønt bælte omkring med Aswan på
den ene bred og en lille Nubisk landsby på
den anden. Mod vest var der ikke andet end
ørken. Ørken af den slags, der er lavet af
sand. Og som mine øjne vænnede sig til den
nedgående sol, fik jeg øje på en lille kamelkaravane, der red gennem dalen. Bedre end
på film! Det er naturligvis ikke længere guld
og myrra, som karavanerne bringer med sig,
men turister, der skal på tur i ørkenen – men
billedet var ikke desto mindre storslået!

Nogle af gravene

Det kan godt være, at gravene ikke er så
spektakulære som dem i Kongernes Dal eller
som templet i Abu Simpel, men de har en
egen uspoleret charme. De har noget originalt over sig, næsten som de endnu ikke
var opdaget, som gør disse grave til nogle af
mine favoritter blandt de ægyptiske seværdigheder. I en af gravene, som vi ikke måtte
komme ind i, var der trækasser stablet på
gulvet. Guiden fortalte mig at de indeholdt
mumier fra mindre betydende personer! Der
var også flettede kurve med mad og knogler
fra gravene. Fascinerende! Guiden fortalte,
at mumierne af de mest betydningsfulde af
de begravede, var blevet sendt til ‘Ægypten’
– til ‘Cairo’. Igen en indikation af at jeg var i
Nubien!
Jeg gav guiden gode drikkepenge, da han
havde givet mig en af de største og bedste oplevelser i Ægypten. Og så skulle jeg
finde cachen…Da jeg gik op ad bakken i det
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Udsigt til sheikens gravmonument. Cachen ligger på
den lille top til højre i billedet

Jeg lagde cachen på plads og begav mig det
sidste stykke vej op til sheikens gravmonument, hvorfra der var endnu en fantastisk
udsigt over Nilen og Aswan.
En helt speciel cache med en helt speciel
oplevelse.
’Marsam’. Denne cache ligger tæt på
Kongernes Dal i et gammelt hotel, der ofte
benyttes af arkæologer. Cachen var endnu
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ikke blevet fundet, da vi tog af sted fra Danmark, så her var endnu en chance for at
blive FTF!
Jeg havde set, at vi kørte tæt forbi cachen
på vores ture i bus fra Luxor til Kongernes
Dal. Men jeg havde ikke kunnet få mig selv
til at bede hele selskabet om lige at vente,
mens jeg ledte efter en gemt skat! Så en
eftermiddag tog jeg – igen alene – en båd
over Nilen til vestbredden. Denne gang
hyrede jeg en båd, der kun skulle sejle
med mig fordi jeg ikke kunne finde den offentlige færge. Så i stedet for at betale 1
kr. for overfarten kom jeg til at betale 10
kr.! Til gengæld
hjalp ’færgemanden’ mig med
at finde en taxi
– chaufføren var
hans fætter - som
til en voldsom
overpris kørte
mig de ca. 5 km
ud til hotellet.

Cachen skulle
ligge ved et palmetræ, ved siden
af grillen i hotellets ’front yard’
og jeg skulle spørge efter hotellets manager,
Natasha, inden jeg gik i gang med at lede.
Desværre viste det sig, at Natasha var rejst
på ferie og først ville være tilbage om et par
måneder… Så jeg gik i gang med at lede.
Jeg kunne ikke se nogen grill i det, jeg antog var hotellets ’front yard’. Men der var
et palmetræ, men ikke nogen cache…. Og
GPS’en viste mig langt væk fra palmetræet.
Så efter jeg havde set mig lidt omkring i
hotellet og dets ’front yard’ – til stor forundring for hotellets tilsyneladende eneste
gæst – forsatte jeg uden for hotellet. Lige
på koordinaterne var der et stort palmetræ.
Jeg jublede indvendigt ved synet. Men palmen stod tæt ved at hus, hvor der stod et
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æsel og hvor der løb børn rundt og legede.
Jeg nærmede mig, mens jeg lod som om
det var landskabet, der interesserede mig.
Og stor var min forundring, da jeg så at
palmen var omgivet af affald af
alle slags. Glas,
flasker, dåser, papir,
kanyler (!), maling…. Jeg kiggede
lidt, rodede lidt med
foden. Kiggede lidt
mere. Rodede lidt
mere. Og besluttede mig til at opgive – det var bare
for ulækkert. Da
jeg gik skrydede
æslet og en mand
råbte af mig. Men
jeg gik videre, som
om jeg ikke havde hørt noget for ikke at
blive afkrævet drikkepenge for at have nydt
mandens enestående udsigt.
Jeg kiggede endnu en gang og vendte
derefter næsen hjemad med uforrettet sag.
Jeg er af den faste overbevisning at cachen
ikke ligger på koordinaterne og nok heller
ikke ligger på sit oprindelige skjulested. Så
heller ikke denne gang blev det FTF.
’Cheops V’. Dette er en virtuel cache ved
Cheops Pyramiden i Cairo. Nummeret 5
har den fordi det er den femte cache på
dette sted – de 4 første er vist blevet mugglet… For at kunne logge cachen skal man
gå rundt om pyramiden og derefter finde
koordinaterne for pyramidens top ved at
tage gennemsnittet af sporets koordinater.
Da vi var med en gruppe var det svært at
få ’fri’ til at gå en tur rundt om pyramiden,
men det lykkedes til sidst at få en rundtur,
mens pigerne stod i kø for at købe billetter,
så vi kunne komme ind at se en pyramide
indefra.
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’Il Mercato’. Denne cache er en helt normal
cache, der ligger i Sharm el Sheik, tæt ved
et nyt indkøbscenter. Cachen var endnu ikke
logget, da vi tog fra Danmark – og dette var
altså vores sidste håb om at blive FTF. Igen
var jeg alene på skattejagt – denne gang en
sen aften efter mørkets frembrud. Jeg fandt
koordinaterne forholdsvis nemt, men kunne
ikke finde cachen. Cachen skulle ligge ved
en palme, så jeg tog et palmeblad og gravede rundt om palmen i håb om at der ville
dukke en beholder op. Men gartneren havde
allerede været der og cachen var væk. Den

er nu arkiveret…. Så det blev ikke til et eneste FTF i Ægypten på trods af tre mulige
chancer, da vi tog hjemmefra. Vores tur til
Ægypten var en stor oplevelse og geocaching
har igen været med til at give nye dimensioner til vores oplevelser. Det er helt sikkert,
at vi også næste gang, vi skal udenlands, vil
tage GPS’en med os.

Hvad et et Pathtag?

Pro eller Adobe Photoshop). Efter at have
gransket nettet og andres design, finder man
hurtigt ud af hvor mange muligheder der er
for at lave et super-design. Overraskende
nok skal der meget lidt til at det ser godt ud
på en metal-mønt. Det tager ikke lang tid
(et par dage) at få godkendt designet, lavet
”blueprint” til godkendelse og få produktionen
sat i gang.

Skrevet af Jægerne

I rækken af signaturting, er jeg nu faldet
over en spændende slags
mønt. Jeg har selv overvejet at få designet og
lavet en Geocoin, men
det virkede uoverskueligt og dyrt for en fritidsgeocacher. Derfor syntes
jeg at dette alternativ var
sjovt om måtte undersøges nærmere. Det resulterede i Pathtag’en
herover.

Joan&Jan - med hjælp fra Johanna,
Josefine og Julie

Pathtags er en slags mønt på størrelse med
en 1-euro. Den har til formål at blive samlet
op og logget på en hjemmeside; ligesom de
mange andre ”signatur”-ting. Dog kan man
beholde den, eller bare skrive serienummeret
ned, og se på hjemmesiden hvem man har
krydset spor med.

Start med at designe dit eget
At få designet et ”tag” er ret nemt, da man
enten kan hente en skabelon eller købe sig
til et special-design. Man har mulighed for
at bestille disse med sit eget design på den
ene side, og den anden er reserveret til teksten ”Log this at www.pathtags.com” og et
serienummer. Det er ret let at lave designet
i et almindeligt tegneprogram (fx Paint Shop
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Bytte tags over nettet
Når man har bestilt sit pathtag kan man
tilbyde at bytte denne med andre. Folk over
hele verden sender deres pathtag med almindelig post, og man kan hurtigt få en masse
byttet væk på den måde. Hvis man samler på
signatur-ting kan man hurtigt få lavet sig en
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stor samling, men der er jo ikke lige geocaching måden. Den er vel mest at samle dem
man finder eller bytte enkelte der virkelig er
flotte.

Pathtags i en geocache
Et pathtag er en almindelig signatur-ting,
som man kan samle op og beholde eller efterlade i cachen. Hvis man ønsker andre at få
fornøjelsen at logge den skrives serienummeret ned og indtastes på ens egen pathtagkonto. Denne har dog ingen forbindelse med
www.geocaching.com, og bliver ikke registreret som en mønt/travelbug (desværre).

Tilmeld dig emaillisten!
Så får du besked såsnart der sker noget
nyt på Geocacheren.dk
Det kunne være når næste blad udkommer eller f.eks når det lille Geocacher
spil er klar.
Du skal blot klikke her: Klik!

Konklusion
Pathtags kan bruges som samler-objekter.
Man køber først et starter-kit med eget design i farver, som indeholder 50 pathtags,
samler-clips og en pung til at opbevare dem
i. Ens eget pathtag er special-designet, og
er et fint alternativ til mønter da man regner
med at at disse samles op og beholdes (ingen
grund til at være nervøs over at ens mønt
forsvinder). Af samme årsag kan man også
hurtigt løbe tør for disse, men selvfølgelig
bestille flere til en lavere pris.
Læs mere om denne nye interaktive cachemønt på http://www.pathtags.com

Mange hilsner

Jesper
Jægerne
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Borreliose (Skovflåtbid)

som minder om influenza: træthed, hovedpine, let feber samt led- og muskelsmerter.

Af Court Pedersen, professor, dr.med, speciallæge i
infektionsmedicin og Ole Davidsen, 1.reservelæge,
speciallæge i medicinske sygdomme

Hvilke mulige forværringer er
der?

Hvad er borreliose?

Acrodermatitis atrophicans

Borreliose er en infektionssygdom, som
kan opstå efter et skovflåtbid. Sygdommen
kan vise sig på mange forskellige måder,
og der kan være symptomer fra især fra
hud, hjerte, led og nervesystem. Borreliose
skyldes infektion med en bakterie overført
af en blodsugende mide, skovflåten. Får du
en skovflåt på dig, vil den typisk vandre til
et varmt, fugtigt og mørkt sted på din krop.
Når skovflåten har fundet et passende sted
på din krop at slå sig ned, stikker den sin
sugesnabel i dig.

Der går ofte flere år mellem smitten og udvikling af dette fænomen. Det viser sig ved
varige hudforandringer i nærheden af det
sted, hvor skovflåten har bidt. Der er let
hævelse og blålig eller rødlig misfarvning af
huden.

Nogle skovflåter bærer Borrelia bakterien i
deres tarm og når flåten begynder at suge
blod bevæger bakterierne sig fra tarmen til
munden og kan overføres til dig med flåtens
spyt. Det tager sædvanligvis mindst 24
timer for bakterierne at vandre fra flåtens
tarm til spytkirtlerne, så hvis flåten falder af
eller fjernes inden der er gået 24 timer, så
er risikoen for smitte med bakterien næsten lig nul. Hvis man har fået en skovflåt
på sig, så gælder det altså om at fjerne den
snarest muligt.
Det første man lægger mærke til er ofte
skovflåten og lidt rødme af huden omkring
flåten. Det behøver dog ikke betyde, at
man er blevet smittet med Borrelia bakterien. Rødme omkring bidstedet skyldes irritaion fra flåten.
De første faresignaler kan være en voksende rød plet omkring det sted, hvor skovflåten bed. Den røde plet kommer typisk
1-4 uger efter biddet og pletten bliver gradvist større og større, og får efterhånden et
blegt område i midten.
Man kan godt få andre tegn på borreliose.
Der er der mange, der oplever symptomer,

Besøg www.Geocacheren.dk

Neuroborreliose
15 procent af de personer der smittes med
borreliose, udvikler såkaldt neuroborreliose
mellem en uge til fire til fem måneder efter
biddet. Der sker en påvirkning af centralnervesystemet. Da symptomerne kan være
mangeartede, kan tilstanden være svær at
skelne fra andre sygdomme i nervesystemet.
Symptomerne starter ofte med smerter i
ryggen, typisk mellem skulderbladene og i
nakken. Man kan få nervelammelser, mest
almindeligt er lammelse af ansigtsnerverne.
Neuroborreliose kan også vise sig som
hjernehindebetændelse (meningitis) med
feber, hovedpine og stivhed i nakken.
For at stille diagnosen med større sikkerhed
kan lægen tage en blodprøve. Blodprøven
kan vise, om du har antistoffer mod Borrelia i blodet. Antistofferne er kroppens
modgift mod fremmede stoffer. Antistoffer
kan typisk påvises to til fire uger efter smitten, men undertiden kan der gå op til otte
uger før, man har antistoffer. Det betyder,
at man kan have infektion med Borrelia,
selvom antistoftesten er negativ. Kun mellem en fjerdedel og halvdelen af personer
med erythema migrans vil have positiv
blodtest.
Ved hurtig og tilstrækkelig behandling,
vil sygdommen oftest gå i ro inden for
cirka 14 dage.
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Geocaching på første klasse
Skrevet af MygRa og Rottweileren

Vi var på cachetur med Rottweileren fordi de
under det første “Skattejagt Randers” event
havde vundet mad til en sommerpicnic for 4
personer. Forventningsfulde hentede vi maden
i delikatesseforretningen Funder i Randers og
valgte at indtage de lækre sager ved Hohøj.
(GC14GQN)
Det er et dejligt sted at indtage sine “medbragte klemmer” i selskab med andre “Tupperware finders”
Bare for at gøre jer misundelige får I her
“menuen”

Dertil en indkøbt kølig flaske rosévin - MUMS
:-)

Med venlig hilsen

MygRa og Rottweileren

Besøg www.Geocacheren.dk
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Pep din cache op, del 1
Billeder MygRa, Tekst MCoplevelser.dk

Dette er starten på en serie der beskriver hvordan du kan gøre mere ud af din cache.

Artiklen her viser hvordan man kan camuflere
sin cache. Cachen er i dette tilfælde en ammobox. Du kan også bruge tupperware lignende
boxe.
Ligesom Geocaching foregår dette også
udendørs.
Når du går igang kan du ligeså godt lave en
god portion.

Ammoboxe har iforvejen en grøn grundfarve
så her skal du blot overmale den gule skrift
med sort, grøn eller grå.

Hvis du bruger tuppervare bør du spraye hele
boksen inden du går videre.
Blade og grene ligges på plads.
Du kan evt. afdække og male af flere gange
hver gang med forskellige malemønstre, materialer og farver.
Her er det kun fantasien der sætter grænser.
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Hvis du vil have bogstaver i samme farve
som grundfarven på din box kan du vælge
at ligge dem under grenene og bladene før
du sprayer. Bogstaverne tages af som det
sidste.

Hvis du har lyst til at flere billeder så
klik her!

Det færdige resultat :-)
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Midwest GeoBash 2007 i USA
Skrevet af Elmer-DK

Fredag aften ca. kl. 18 ankom jeg til Chicago. MWGB
foregik i Kendalville i staten Indiana. Det er ca 300km
kørsel fra Chicago. Jeg gad ikke køre den tur om aftenen, så jeg fandt mig et hotel lige ved lufthavnen. På
vej til hotellet fortalte min GPS mig at cachen “Do not
log this cache” lå lige ved vejen. Den måtte jeg bare
finde, da det er den der har inspireret mig til at lave min
“Lad være med at logge denne cache”. Jeg fandt hurtigt
en parkeringsplads, og så gik jeg i gang. Jeg kom hurtigt i tanke om at amerikanerne har 2 uvaner! De elsker
nano-cacher, og de lægger ofte 5-10 meters unøjagtighed ind i koordinaterne. Klokken var nu blevet over 8
om aftenen og på disse breddegrader betyder det at det
er mørkt. Jeg havde ingen lommelygte, men efter at have parkeret bilen lidt anderledes fik
jeg oplyst området og fundet cachen. Jubii!
Tilbage på hotellet hentede jeg de seneste PQ’er fra min mailboks, og fik opdateret GSAK’en.
Så var jeg klar til MWGB. Jeg havde selvfølgelig lavet en PQ over ruten mellem Chicago og
MWGB, og jeg havde lavet et par PQ’er over områder i chicago der virkede spændende.
Tidligt næste morgen fik jeg klaret nødvendighederne som morgenmad osv, og så var et bare
om at komme af sted. Jeg havde 2 GPS’er med. En Nüvi til navigation, og en 60CSx til caching. Det synes jeg er en god kombination, og det fungerer faktisk ret godt.
Allerede inden jeg var ude af Chicago startede trafikpropperne! Det var rigtig godt vejr, og
der var åbenbart mange der havde fået ideen om at skulle ud af byen sådan en lørdag morgen. Der gik lidt tid inden propperne var overstået, men derefter gik det bare derudaf.
Jeg havde lavet ruten i Google Maps. Der er nu kommet en nu funktion hvor man kan tilrette
sin rute ved at trække i den med musen, og jeg havde lavet den så jeg kørte på motorveje
ud af byen, og derefter kørte ad landeveje til MWGB. Da jeg var ca halvvejs sagde min Nuvi
“Fortsæt 141 kilometer, derefter drej til højre”!
Og så det var bare en lang kedelig landevej. Jeg havde ikke kigget mine PQ’er grundigt igennem, og nu opdagede jeg at der stort set ingen cacher var langs den rute jeg havde lagt!
Der var et par enkelte som jeg tog, men derudover kom jeg igennem en del småbyer hvor
Amish-folket satte sit tydelige præg på bybilledet. Der var mange hestevogne og cykler.
Amishfolket bruger ikke nymodens ting som strøm, benzinmotorer osv. Men åbenbart har de
ingen problemer med at cykle hen på McDonalds med konen på ladet af en longjohn. Det så
lidt pudsigt ud.
Kort før jeg var fremme i Kendalville blev cache-tætheden større. Jeg drejede ind ved en
cache der lå ret tæt på vejen, og der var ingen at se i miles omkreds. Inden jeg nåede ud af
bilen parkerede 2 andre biler ved siden af mig, og dette var første gang jeg mødte cachere i
USA. Vi ledte sammen efter cachen, og en af ungerne fandt den under en trappe.
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Vi skrev alle i logbogen, og da jeg skrev “Elmer-DK”
spurgte de hvad DK stod for. Jeg fortalte hvor jeg kom
fra, og de virkede ret overraskede over at se en udlænding.
Den sidste vej til MWGB mødte jeg folk ved alle de cacher
jeg besøgte. Faktisk behøvede jeg ikke at lede efter dem,
da der de fleste steder stod folk med cachen i hånden da
jeg kom frem. Men det er næsten hvad man kan forvente
ved et event med over 1000 deltagere.
Ved 13-tiden var jeg fremme ved den “fairground” der var
lånt til formålet. Hele området var indhegnet, og der var
så vidt jeg kunne se kun en indgang åben. Der var vagt
ved porten. Da jeg kørte ind spurgte de blot om jeg skulle
overnatte, og da jeg ikke skulle det blev jeg vist over til
en parkeringsplads.
Desværre havde jeg ikke forberedt mig godt nok, for
jeg havde kun lavet en “Will attend” på geocaching.com.
MWGB har sin egen side hvor man kan oprette sig og tilmelde sig. Dem der havde gjort
det fik en “goodie-bag” og et indgraveret navneskilt. Goodiebaggen fik jeg alligevel da
jeg blev udråbt til at være den deltager der havde rejst længst til MWGB. At jeg var i USA i
et helt andet ærinde glemte jeg vist at fortælle dem ;-)
MWGB startede om fredagen og løber helt frem til søndag. Fredag aften havde der været
en pokerturnering hvor deltagergebyret var en GeoCoin. Vinderen havde fået over 300
coins. Jeg synes jo godt de kunne have lavet den pokerturnering lørdag så jeg havde haft
en chance for at deltage, men om lørdagen var der en anden turnering i et spil jeg ikke
kendte, så det turde jeg ikke kaste mig ud
i.
I en stor hal var der boder fra forskellige
geoshops og private der solgte alt hvad der
hører til legen. Jeg købte ikke rigtig noget,
men der var mange sjove ting. Hjemmelavede beholdere af alle slags. Jeg fik da en
del gode ideer.
Der var en lille hal der kun var til bytte af
TB’s og coins. På borde langs væggene og
i midten var der opstillet kasser mærket
med alle staterne i USA samt diverse verdensdele. Alle der kom og afleverede TB’s
eller Coins fik lov til at samle et tilsvarende
antal op. Jeg var ikke forberedt godt nok,
så jeg havde ikke noget med.
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Her mødte jeg Max. Også kendt som
“MaxB on the River”. En virkelig flink
mand. Han stod for hallen med TB’er og
Coins. Og da jeg fortalte at jeg var fra
Danmark fik han næsten julelys i øjnene,
for der stod en stor kassen med ting der
skulle til europa, og ingen andre havde
vist interesse i den.
Sammen kiggede vi i kassen, og jeg valgte 25 ting jeg ville tage med tilbage.
Max og jeg fik en lang snak om geocaching og han viste mig en TB hans venner
havde lavet i anledning af at han netop
havde flyttet TB nummer 10.000 !!!
På området var der WiFi, så jeg fandt den
bærbare frem og loggede alle de TB’s
jeg havde fået. Derefter gik jeg lidt rundt og
kiggede på det hele, og senere mødte jeg Max
gen. Han havde flere ting der skulle til europa,
og han spurgte om det var noget jeg ville tage
med. Naturligvis ville jeg det, og det endte
med at jeg havde over 35 trackables med da
jeg forlod MWGB.
Om aftenen var der fællesspisning og senere
var der en uofficiel fest, og jeg blev inviteret,
men måtte sige nejtak.
På turen tilbage til Chicago valgte jeg en anden
rute, og fandt selvfølgelig en håndfuld cacher..

Du kan se flere billeder her: Klik!
Venlig hilsen
Brian

ELMER-DK
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Hotdog havn
Skrevet af MCoplevelser.dk

I forbindelse med et møde i
Gråsten havde jeg besluttet mig for
at Geocache lidt i det sønderjyske.
Det skulle bl.a. være den legendariske Hotdog Havn, GCWAA5.
Billedet på cachebeskrivelsen viste
en lidt speciel hotdog. Jeg var helt
overbevist om at det er sådan Hotdog’s ser ud nær den tyske grænse.
Specielt det lidt eksotiske grønne
fyld istedet for remoulade, glædede
jeg mig meget til at smage.
Da mødet var overstået stod der
kun een ting i hovedet på mig:
Hotdog Havn!
Ifølge cachebeskrivelsen skulle Annies kiosk ved Flensborg fjord have Danmarks bedste hotdogs.
Det havde jeg sat mig for at afprøve på min egen krop. Jeg holdt nøje øje med fremstillingsprocessen. Hvornår mon Annie kom til det grønne snask? ...Aldrig!
Nå men selvom hotdog’en blev lavet af traditionelle ingredisenser og slet ikke lignede den
på billedet (der iøvrigt stammer fra en tysk hjemmeside) var det en himmerigs mundfuld.
Pølsen var leveret af Hærvejens slagter og jeg var nødt til at bestille en hotdog mere af en
anden type for at have et troværdigt grundlag at udtale mig udfra. Jo den var god nok. Det
ER danmarks bedste. Billedet herover er valgt for at skåne læserne. Tro mig jeg har mere
detaljerede billeder, men jeg har aldrig syntes at det er et særligt kønt syn at se nogen spise
hotdog’s. Man skal gabe ret højt og de rå løg og agurker har det med at falde ned på skoene.
Bag pølsepapiret gik det langtsomt op for
mig at cachen umuligt kunne være nede
ved strandbredden. 500m er faktisk meget.
Så meget at det måtte være ude på en af
øerne i Flensborg fjord. Havde jeg læst
cachebeskrivelsen ordentligt igennem
havde jeg vist at man skulle med båd, og
den sejlede altså først i weekenden.
Nå men pyt, jeg kommer tilbage og nupper en hotter mere. Så må man håbe at jeg
ikke bliver søsyg på vej ud til øerne. Det
kunne blive et kønt syn!
Mvh
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