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Kære geocachere.
Der er gået en rum tid siden sidste udgave af Geocacheren kom på gaden, men
alt godt kommer jo som bekendt til den der venter.
Jeg synes at vi i dette blad kommer vidt omkring. Ikke kun mht. hvorfra oplevelserne stammer men også i emnerne. Der skulle være noget for både nybegynderen og den mere erfarne.
Bladet udkommer som bekendt i det omfang der er materiale og tid til det og inden for et år er det så blevet til 5 blade. Jeg håber I vil være med til at tage hul på endnu en sæson og sende billeder og tekst ind til Geocacheren nr. 6.
Til slut vil jeg ønske dig en rigtig god sommer, hvor jeg håber du også får tid til komme til Geocoin.dk event i Sønderjylland hvor Guldhornsmønten frigives.

Med venlig hilsen
Jan Hynneke / MCoplevelser.dk
Redaktør.
redaktionen@geocacheren.dk

Praktiske oplysninger
Redaktør: MCoplevelser.dk
Korrektur: Pomfritten
Hjemmeside: www.geocacheren.dk
Email: redaktionen@geocacheren.dk

Besøg www.Geocacheren.dk
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www.unbelievable.dk
De laveste priser på nettet!

Colorado™ 300 - Europa
•

Højfølsom modtager

•

384 MB hukommelse

•

1000 Waypoints

•

Elektronisk kompas

•

Kan vise cachebeskrivelser

•

Understøtter Wherigo

•

Billede fremviser

•

206.9 gram inkl. batterier

1388,-

2,909,-

Inkl moms
GPSmap 60CSx

En klassiker indenfor geocaching. Den har SiRF
antennne, elektronisk
kompas, trykhøjde måler,
1000 waypoints, TFT
farveskærm, 64MB hukommelse.

2,368,-

Inkl moms

Inkl moms

Prisjusteringer kan forekomme i shoppen

Unbelievable, Ltd
Portugal

Besøg www.unbelievable.dk

Få 5% rabat på alt Garmin!
Geocacher rabat kupon

UN24071051M

Voucher for Garmin

Besøg www.Geocacheren.dk
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Guldhornsmønten
Af MCoplevelser.dk

Guldhornsmønten er en mønt jeg har tegnet i foråret 2008. Egentlig var det meningen at den
skulle være med i konkurrencen om at blive geocaching.dk 2008 mønt, men det ovale design
kunne ikke forenes med kravet om at genbruge 2006 møntens runde bagside. I design fasen har
jeg modtaget mange konstruktive forslag fra Geocaching.dk forum’et der har været med til at
fuldende designet. Du kan læse meget mere om konkurrencen her!
Mønten kan købes i to udgaver. I guld og i sølv. Med sølv menes at hornet stadig er guld men
skrift og kant er i sølvfarve.
I skrivende stund har Gjensen og jeg fået at vide at mønten vil være i Danmark omkring 12 Juli.
Så snart mønten er klar til salg vil du kunne læse dette på www.geocoin.dk

Besøg www.Geocacheren.dk

Bladet om Geocaching i Danmark

Side
4

Nr. 5, Juli 2008

Vi forventer at starte salget der hvor Guldhornene i sin tid
blev fundet. I dag står der to sten ved Gallehus ved Møgeltønder i sønderjylland der markerer dette. Jeg dropper
et par coins i cachen der hedder Guldhorn (GCPEQ7) og
det vil starte mønternes rejse rundt i Danmark.

Hvis du har lyst til at deltage i dette lille frigivelsesevent så hold øje med www.geocoin.dk

Besøg www.Geocacheren.dk
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Grundlæggende Geocaching
Af MCoplevelser.dk

I forbindelse med et spejderarrangement har Voller lavet tre cacher der alle fungerer som teorilektioner.
Deltagerene får samtidig mulighed for at afprøve teorien i praksis.
Lektion 1 - Traditional (GC179DW)
Her lærer man hvordan man opretter sig som bruger på Geocaching.com og de grundlæggende regler når man logger en cache, og hvad de forskellige symboler i cache beskrivelsen betyder.
På denne traditionelle, hvis størrelse er som en
ammobox eller stor tupperware box, lærer man
at lægge et waypoint ind på sin GPS og hvad man
skal være opmærksom på under selve skattejagten.
Lektion 2 - Multi (GC179DX)
Voller forklarer her bevæggrundene for hvorfor en
cacheejer kan have valgt at lægge en multi i stedet for en traditionel. Man kommer i den praktiske
del til at observere ting undervejs på turen og skal
bruge disse til at regne sig frem til slutkoordinaterne.
Selve cachebeholderen, der skal findes, er her en small, hvilket sætter deltagerne på en sværere
opgave end i Lektion 1.
Den sidste cache i serien hedder Lektion 3 (Eksamen) - Mystery (GC179DY)og nu bliver det
en tand sværere. Man skal bla. ud fra den tilegnede viden fra de tidligere cacher og vha. af internettet finde svar der kan sammensætte koordinaterne på Mystery cachen. Alt i alt et rigtig godt
materiale der klæder kommende geocachere godt på uden det bliver for kompliceret. Materialet
er også velegnet hvis du selv skal fortælle om geocaching.

Besøg www.Geocacheren.dk

Bladet om Geocaching i Danmark

Side
6

Nr. 5, Juli 2008

Regnskovens juvel
Af MCoplevelser.dk

Rainforest juwel er en geocoin designet af
den kvindelige Geocacher ”Tsunrisebey”.
Stephanie, som hun hedder i virkeligheden, har håndtegnet mange forskellige
mønter. Det lidt specielle geocachernavn

Mayabyen Palenque hvis storhedstid var i det 8-9ende århundrede.

stammer fra hendes araberhest T SUNRISE BEY i daglig tale kaldet Max.
Ideen til denne mønt fik hun under en
rejse til Belize, der er et lille land i Mellemamerika blot 75km fra Honduras.
Belize er hjemsted for et af de eneste
jaguarreservater i verden og utallige
mayaruiner, hvor den mest kendte er
Altun Ha. Mange af ruinerne er endnu
ikke blevet udgravet.
I regnskoven stiftede hun bekendskab med en lille træfrø. Da hun sad med den i hånden og
studerede dens små sugekopfingre og -tæer kunne hun ikke lade være med at forelske sig i
disse frøer og måtte simpelthen tegne en mønt som en hyldest til moder natur.
Det tog en måned at håndtegne mønten med de 17 juveler (øjne, fingre og tæer).
Rainforest Juwel er udkommet ad to gange. I version 1 og version 2.

Besøg www.Geocacheren.dk
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Version 1
150 stk. poleret guld, 125 stk. sølv og 25 stk. sort nikkel (grønne blade).

Grønne juveler til tæer og fingre og røde juveler til øjne.
Version 2
255 stk antik kobber, 230 stk antik sølv og
285 sort nikkel (røde og orange blade).
Røde juveler for tæer og fingre samt blå
juveler til øjne.
Der er i alt produceret 1070 af disse mønter og jeg har købt min gennem Ebay.
Mønterne er eftertragtede så prisen ligger
ofte på 2-3 gange af hvad andre mønter
sælges for.
Rainforest Juwel har nogle fine detaljer. De
røde og blå “juveler”. Årerne i bladet som
træfrøen kravler på. Insekterne på ryggen,
den lille “babyfrø” og slyngplanterne på undersiden.
Formen af mønten er også virkelig flot og den ”brækkede” kant i oversiden er også en fin detalje.
Du er velkommen til at “discover” denne mønt på www.geocaching.com under trackable
items og fortælle at du har set den i Geocacheren nr 5

Jan

Besøg www.Geocacheren.dk
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GPS for fuld musik
Skrevet af Per Weile Bak

Hvad får en kvindelig klassisk musiker til at åbne en GPS-forretning? Mød en utraditionel iværksætter med hang til små tekniske vidundere, som gør det til en leg at finde
vej.
Solidt monteret i forruden på Kirsten Lund Jensens bil sidder et vigtigt
redskab i hendes professionelle musikerliv. Her er der ikke tale om en af
hendes kostbare fløjter, men derimod en Garmin nüvi 66oFM, som udstikker ruten til næste koncertsted. Mødet med denne pålidelige rejsefører,
kombineret med en generel begejstring for moderne teknik, har ført hende
ud af en ny karrierevej som grundlægger af GPS-firmaet Technordica. Og
forskellen på livet som freelance musiker og forretningsindehaver er heller
ikke så stor endda.
»I mere end ti år har jeg som professionel musiker brugt utrolig megen
tid på at tænke kundeorienteret. På den front tror jeg faktisk, at min duopartner og jeg har været rimelig nytænkende i musikerkredse, og vi har
da også haft meget at lave gennem årene«, fortæller Kirsten.
Et højt serviceniveau har altid været et af Kirsten Lund Jensens varemærker, og det har hun direkte kunnet tage med sig over i teknologi-branchen.
»Som freelancer er jeg jo vant til at stå til regnskab for min ydelse, og den disciplin kan jeg
ikke lægge af mig. Det er mit mål med Technordica, at selvom jeg driver en internet-butik, skal
afstanden fra kunderne til mig være så kort som mulig. Hvis nogen har behov for personlig
betjening, skal muligheden også være der. Jeg kan ikke garantere, at jeg prompte kan svare
på alle spørgsmål, men jeg kan hjælpe kunden på vej til fyldestgørende informationer om produkterne. Når alt kommer til alt, bygger en handel jo på ærlighed og tillid, og her har jeg ikke
tænkt mig at svigte. Jeg har det i hvert fald bedst, når kunderne er tilfredse, og jeg modtager
da også mange glade kunde-mails«.
Udover en trofast GPS-rejsekammerat i bilruden har Kirsten også en effektiv træningspartner
lige ved hånden. På løbeturene er Garmin Forerunner 305 hendes udholdende følgesvend, som
striks overvåger distance, mellemtider, puls og meget andet.
»305’eren er umådeligt motiverende og helt igennem praktisk. Jeg løber tit steder, jeg ikke kender så godt i forvejen, og derfor er det et fabelagtigt redskab at kunne holde øje med distancen
og selvfølgelig også at kunne checke min løbehastighed. Bagefter kan man endda uploade ruten
på nettet og få den tegnet ud på et kort, så man kan huske den til en anden gang. Det er da
smart!«, siger Kirsten, for hvem halvmaraton indtil videre er hendes længste distance som løber.
En anden yndet fritidsbeskæftigelse er vandring i naturen, og geocaching er det næste erobringsfelt for den teknik- og motionsglade kvinde.
»Jeg har efterhånden hørt og læst mange spændende beretninger om geocaching, og det kribler i fingrene for at komme i gang. Det eneste, som har afholdt mig fra at starte, er travlheden
med Technordica. Til geocaching har Garmin jo en række glimrende GPS’er, og jeg glæder mig
meget over min nye Colorado der er et lækkert stykke værktøj. Og så er den jo bare supercool
at se på.«, siger den driftige iværksætter, som dog ikke har lagt musikken på hylden.

Besøg www.Geocacheren.dk
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»Det er jo en kæmpe fordel at være sin egen herre, og derfor kan jeg jo stadig øve mig ind
imellem ekspeditionerne. Musikken giver ro og klarhed i sindet, og det har vi alle brug for i
en travl hverdag. Men ofte er det sådan, at bedst som jeg står og spiller, dukker der en ny idé
op, og så kan det altså godt være lidt svært at koncentrere sig«, slutter den århusianske forretningskvinde, lige inden den næste ordre tikker ind på skærmen.

Geocoin.dk
Af MCoplevelser.dk

Hvis du står og mangler nogle geocoins eller måske har nogle du vil sælge, så kan du prøve at slå
et smut forbi www.geocoin.dk , der er en ny hjemmeside, der udelukkende omhandler geocoins.
Udover at bringe baggrundstof om mønter er der også en auktionsside hvor du helt gebyrfrit kan
købe, sælge og bytte mønter.
I forbindelse med at jeg selv har haft et behov for at skaffe mønter til bl.a. Australien-Danmarkracet forekom det mig naturligt at der skulle laves en hjemmeside der kunne formidle kontakten
mellem køber og sælger.
Da jeg ønskede at få flere inddraget i projektet kontaktede jeg Gjensen der virkelig er en kapacitet
på området. Han indvilgede i at blive en del af Team
Geocoin.dk og vi har som det første projekt sammen
realiseret Guldhornsmønten. Det er vores plan, at der
skal laves flere danske mønter med tiden og hvis, du
har en ide til et tema, hører vi gerne fra dig.

Når træer fortæller historier
Af MCoplevelser.dk

Den 29. marts var jeg til ”Træer Fortæller Historier”
(GC17D07)event ved Silkeborg.
Det var Dorte og Steen alias MygRa der inviterede,
og de havde lagt omkring 25 nye cacher ud i området
kort tid forinden. Hver cache indeholdt en historie om
det pågældende træ og da emnet interesserer mig og
jeg samtidig har gode erfaringer med MygRacacher og
-events var jeg ikke i tvivl.
Jeg aftalte med Gade at vi skulle køre sammen i min
bil. Vi var godt nok inde på om vi skulle tage motorcyklen, men vejret var ikke til det, og bilen var mere
praktisk i Silkeborgskovene.
Gade var kommet dagen før fra København for at
kunne få det hele med, og jeg ankom kort før start.
Eventet blev holdt i Paradis-hytten i Virklund og der var fuldt hus da instrukserne om dagens forløb blev givet. Bilerne var parkeret ind imellem de store træer, men det gik nu alligevel fint med at
komme derfra. Sikkert fordi der ikke var nogen FFC’er på højkant :-)

Besøg www.Geocacheren.dk
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Gade og jeg trillede stille og roligt derud ad og tog de cacher vi mødte på vores vej. Snakken
gik om alt imellem himmel og jord, det var rigtig hyggeligt. På et tidspunkt kom vi bl.a forbi
Gammelkol (GCP7V4) der ligger på modsatte side af søen end Himmelbjerget.
I dette område kom vi i snak med to ældre mugglere der havde hørt om geocaching men aldrig prøvet det. Efter nogle få instruktioner fik de GPS’en i hånden og fandt den næste cache
vi ledte efter ved søbredden. Vi håber og tror at vi fik to nye geocachere der!
Jeg må erkende at vi ikke kørte målrettet efter eventcacherne men ville
alligevel finde nogen af dem. På vej
til ”TFH - Askene klarede at miste
toppene” (GC14BN2) blev vi taget
med fingere nede i en gammel cache, af Pli og Kassner der lige kom
forbi.
Silkeborgområdet er helt specielt og
vi fik set mange flotte steder. Vi havde på et tidspunkt forvildet os til Ry,
og nu var det tid til en kop kaffe og
en ostemad på Ry Park Hotel, der på
denne dag var fyldt med glade pensionister. Vi fortsatte derefter videre
til Skanderborg og efter at have fundet et par cacher blev vi enige om at
vi hellere måtte drage nordpå igen.
Vi nåede også lige at få lagt en kirke cache undervejs efter vi havde indtaget højt belagt
smørrebrød. Da vi nærmede os Silkeborg stødte vi på Jørgensen ved ”TFH - Den gamle hule
eg ved Århusbakke” (GC15479). Det var Gade’s cache nr 2400 og det blev fejret på behørigvis ved at knalde en lille bordbombe med snortræk af inden vi forlod cachen.
Det skulle så senere vise sig at det kun var nr 2399, men pyt.
Kl 19 var der lækker stærk suppe og franske hotdogs samt hyggelig aftercaching.
Paradishytten summede af hygge og da mørket faldt på var det tid til at drage hjemover for
mig, men jeg skulle da lige have ”dagens” sidste cache, natcachemultien ”Cover by Daylight”
(GCTJQ7) i følgeskab med Trekanten, Geomis, Team-Ikast og Jens-K.
Det blev til en lidt længere multi rundt i skoven med en helt speciel stemning hvor snakken
gik og og det uhyggelige blev til hygge og grin istedet.
Da vi stod ved slutcachen og skrev i logbogen, dukkede 2024 og TFRNCH pludselig op fra
mørket. Logbogen blev hurtigt gemt bag ryggen og der blev lagt gode miner til slet spil imens
vi udvekslede informationer med dem. Vi kunne ikke lade være med at sende dem en lille hilsen i logbogen og de tog det med et stort smil da de opdagede det.
Tak til MygRa og hjælpere for en rigtig dejlig dag og tak til Gade for underholdende følgeskab.
Jan

Besøg www.Geocacheren.dk
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5 hovedstæder og en bro
Skrevet af Griffen.dk

En geocachetur, 5 hovedstæder og en bro = 5600
km på 4 døgn og 18 cacher.
Siden jeg første gang hørte om Le Grande Viaduc de
Millau, har jeg ønsket at se den. Det er verdens højeste
vejbro. Højeste pille er 246 m. Oven på hver bropille
(der er 7) er anbragt en pylon som er yderligere 96 meter, hvori vejbanen hænger!!!
Hvis du søger på Google om viaduc og Millau får du en
masse oplysninger om broen.
Men det er jo temmelig langt at køre bare for at se en
bro...! Men da chancen bød sig her i marts for at tage
turen, tjaee så var det jo bare med at komme af sted.
Jeg begyndte at tilrettelægge turen. Da jeg
har mulighed for at køre meget billigt med
toget, skulle jeg jo helst køre i tog om natten
og cache om dagen.
Efterhånden som planlægningen skred frem,
fandt jeg ud af, at jeg jo egentlig godt kunne
nå nogle cacher i både Køln og Paris. Herefter
udviklede ideen om at geocache i 5 hovedstæder sig: Paris, Luxembourg, Brussel, Amsterdam og Berlin.
Jeg begyndte nu at lave nogle Pocket Queries over de forskellige byer og fik dem lagt
ind i GSAK. De skulle jo lige sorteres og studeres nærmere. Især i Paris og Berlin havde
jeg mulighed for at få en del cacher. I farten
overså jeg desværre muligheden for at jeg
evt. også kunne geocache i Beziers, Montpellier og Nimes.
Det ved jeg så til en anden gang, at jeg skal
lægge dem ind som POI, så havde jeg da haft
muligheden for at finde et par stykker.
I den sidste uge op til afrejsen, blev vejrudsigterne studeret intenst. De så ikke alt for
gode ud. Ruten blev ændret et par gange,
men det gjorde vejrudsigterne også, så det
blev ved den oprindelige plan.

Besøg www.Geocacheren.dk
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Først Køln, så Paris, derefter Millau videre til Luxembourg, Brussel og Amsterdam for så at
slutte i Berlin.
Lørdag knap kl. 19 går det af sted i sovevogn til Køln. Her mødte jeg i øvrigt en amerikansk
student, der via sin kammerat derhjemme, kendte til geocaching.
9 marts 2008
I Køln var der en times ophold, hvilket gav mulighed for at få logget de 3 første geocacher.
Musical Dome Köln (GC189W7) , Portal to the Past (Köln) (GC5B4A), The Cologne Cathedral A Geological Point of View. (GCZ8H7)
Herefter gik det med omkring 300 km/t mod Paris Gare du Nord.
Vel ankommet til Paris var det desværre begyndt at regne ret så kraftigt. Så den første geocache bliver logget i en telefonboks. Herefter brugte
jeg desværre lidt for megen tid på at finde en virtuel
og en micro, som begge var blevet nedlagt i mellemtiden. Øv.
Herefter gik det så stille og roligt. Der var da heldigvis ind imellem opholdsvejr.
L’église Saint-Gervais-Saint-Protais (GC156E8) blev
logget i en nærliggende telefonboks.
Quartier Latin II (GC135EY) Luxembourg Park. Fuld
af grønne stole, hvor cachen heldigvis ikke sad under!
Silver 14 (GCK1WV) Jødisk gravplads.
La rue Berton (GC15YD4)En lille gyde, hvor der kunne anes en tilmuret dør, hvortil der har ført en tunnel. Hundehømhøm-pose
Trocadero (Paris) (GC18DMN) Et lille parkanlæg med

et micro vandfald. Hyggeligt sted, med
plads til en regulær cache, hvori jeg lagde
3 stk. tb’er.
Arc de triomphe (GC18TKN) Det var begyndt at dryppe igen, så jeg tog metroen
der hen, men kunne nu lige så havde
gået, for jeg tog den forkerte opgang, og
da det regnede ret heftigt, gik jeg ned igen, for bare igen at tage en forkert opgang.

Besøg www.Geocacheren.dk
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3 gang var lykkens gang. Men jeg fik da
set Triumfbuen fra alle sider.
Liberty’s Flame (GC63DB). En kopi af
flammen på Frihedsgudinden i NewYork.
Det er i øvrigt i tunnelen herunder at Lady
Di blev dræbt.
Paris by night (GC13MKE). Der var en del
cacher jeg simpelthen sprang over pga.
det våde vejr. Men denne måtte jeg lige
have med, da det også var en regulær geocache, hvor jeg fik lagt en TB og to coins.
Turens mål og absolutte højdepunkt. :
Le Grande Viaduc de Millau.
Sous les falaises du plateau de France
(GCQP9C).
Vejret var heldigvis med mig. Der var ca.
5 km ud til broen, så det var bare om at
komme af sted. Inde i byen tager jeg det
eneste billede, hvor broen er i hele sin
længde. Den blev mere og mere imponerende jo tættere jeg kom på den. Den er
enorm stor. Virkelig hele turen værd.
Cachen skulle være i en hule. Den fandt jeg fra den ”forkerte” side. Så jeg gik fra hule op på
plateauet. Her var der igen en fantastisk udsigt til broen. Efter at have indtaget frokosten, skulle
cachen jo så findes. Jeg ledte højt og lavt
inde i hulen, men der var ikke nogen rigtig
oplagt sted hvor den kunne gemmes, så jeg
måtte lige tjekke med GPS’en oppe på plateauet.
Her viste nålen godt 50 m øst for hulen. Så
ned igen og ud af hulen, hen langs plateauets stejle sider. Hmm nogle sten lå lidt umotiveret,
og ja, der var den, cachen jeg var rejst så
langt efter. 1456,9 km i fugleflugtslinje. Jeg
lagde 3 coins i + lidt dk ting og lagde den tilbage.
Der var to andre cacher, som faktisk kun lå
ca. 1.5 km væk. Men jeg orkede ikke at skulle ned og så op igen, og skulle jeg så følge
vejen var der 7 km til den ene og sikkert meget længere til den anden. Så jeg vandrede
stille og rolig tilbage til Millau. Knap var jeg
på stationen, før min onde regnbyge havde
indhentet mig.

Besøg www.Geocacheren.dk
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Jeg var 5 timer foran min oprindelig plan, så jeg tog det første tog sydpå mod Arlens hvor jeg
skulle med nattoget til Luxembourg. I min planlægning havde jeg ikke rigtig taget højde for
denne situation, at jeg skulle komme foran min tidsplan.
Jeg kørte gennem både Montpellier og Nimes, uden chance for at cache og den cache der lå
i Arlens var der 2 km ud til i mørke, så det blev absolut heller ikke til noget. Nå, men jeg fik
set middelhavet.
11 marts 2008
Luxembourg er et dejlig land og en dejlig by. Har været her et par gange gennem tiden. Jeg
ankom i regnvejr, men mens jeg fik morgenkaffe klarede det op.
Alstad #1 (GCHM04)Efter en større omvej
fandt jeg endelig denne traditionelle.
Dinselpforte (GC182BJ). Denne var lidt
drilsk, og blev kun fundet fordi der stod
en elkasse.
Brussel havde jeg faktisk glædet mig en
del til at besøge, men regnen stod ned i
stride strømme, så jeg tog den der var
nærmest stationen.
Coudenberg (GCRNQC). Gemt filmhylster
i en park.
Luxembourg i forandring!

På vejen tilbage til stationen hørte jeg det mest yndige klokkespil herfra...!
Da jeg ankom til Amsterdam var det blevet mørkt
og der var finregn, men
jeg tog sporvognen ud til
de to første cacher jeg
havde udvalgt. Faktisk
kørte sporvognen mig lige
til døren af 2C.

2C (5) - POINT (GCKPYT) Hollands nulpunkt. Det var faktisk et rigtig sjovt sted, som man almindeligvis ikke ville
finde som turist i Amsterdam.
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AMS2 - Nooit Meer (GCXNEC)
En hel traditionel lille magnetisk cache i en lille bypark.
Der kunne lige være en coin i den.
Jeg prøvede at finde et par andre cacher, men
da det var mørkt og det småregnende, gik det
sjove noget af spøgen. Så jeg fandt et tog og
forsatte turen mod Berlin.
12 marts 2008
Den sidste time inden vi nåede Berlin var der
høj fin solskin, men knap var jeg ankommet
til den nye hovedbanegård i Berlin, før det begyndte at dryppe. Men heldigvis var der nogle
cacher lige uden for døren.
Kanzlerinbahn (GC10GET). Faktisk en FUTTOG
cache i magnetisk filmhylster, helt traditionel.
Die vergessenen Beamten (GCRBZQ). Denne
lå ved en, tror jeg nok, nedlagt kirkegård, omkranset af kolonihavehuse.
Berlins Bahnhof (GCZCQ7). Et samlingssted for
byens sutter. Da jeg ankom, sad her en del til
trods for at det regnede. Jeg tog de andre to
cacher til at starte med, og da jeg kom tilbage
var politiet ved at fjerne dem. Så jeg fik også
denne med som var traditionelt gemt, dog i en
lille holder.
Herfra var det så bare at finde et tog der kørte
til København. Jeg overvejede om jeg skulle
snuppe et par stykker i Hamburg, men da vi ankom, regnede det sandelig også her. Øv Øv. Videre til staden, og hjem for at logge cachene.
En desværre lidt våd tur, men målet med turen var rigtig god. Næste gang bliver det England,
Skotland og Irland.

Der er flere billeder her!
griffen
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Elektroniske kompas		
Batteri plus ind

Skrevet af MCoplevelser.dk

BRO1
Udgang 1a
Udgang 1b
Batteri minus

Magnetisering
I Garmin 60CSx og flere andre GPS’er sidder der et kompas, men det er ikke et traditionelt mekanisk kompas med bevægelige dele og magnetiseret nål, men i stedet et elektronisk baseret på følsomme komponenter.
Jeg har observeret at min Garmin 60CSx af og til opfører sig mærkeligt. F. eks. at skærmen og retningspilen ikke indstiller sig efter den retning jeg går.
Ifølge manualen skal man kalibrere kompasset hver gang batterierne
har været fjernet og det løser også problemet for mig.
Dog sker det af og til at kompasset skal kalibreres selvom batterierne
ikke har været ude.
Det er ifølge litteraturen forventeligt hvis man har flyttet sig
100km eller mere siden sidste kalibrering.
Det elektroniske kompas er baseret på en komponent der er
følsom overfor magnetisme fra to akser (sider). X- og Y-retningen når GPS’en holdes vandret.
Komponenten består af to modstandsbroer. Bro 1 tager sig af den ene akse og bro 2 af den anden.
Hver bro består af 4 modstande der er lavet af jern og nikkel.
Udsættes broen for et magnetfelt fra den følsomme side af modstanden, så ændres modstandsværdien og spændingen ud af broen ændres pga. den ubalance det forårsager.
Spændingen fra de to modstandsbroer måles og bearbejdes af GPS’ens mikroprocessor der så præsenterer resultatet på kompasskærmen. Ifølge databladet vil temperaturen have en vis indflydelse
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på nøjagtigheden, men der er andre
parametre der er langt vigtigere som
f.eks vinklen hvormed GPS’en holdes
og dermed magnetretningen ind på
modstandene.
På 60CSx dukker teksten ”Hold vandret” op hvis GPS’en ikke holdes fuldstændig vandret.
Hvis du holder den lodret vil du se at
kompasset bliver forvirret.
På billedet til højre ses spændingen ud
af bro 1. Denne bro arbejder lineært
indenfor +/- 10 Oe.
Hvis de to modstandsbroer udsættes

for et alt for kraftigt magnetfelt vil det ændre på retningen af magneterne permanent og det er måske
det der sker hvis jeg har haft GPS’en til at ligge i
nærheden af jern, anden elektronik
eller et kraftigt magnetfelt i bilen.
For at få magneterne rettet tilbage på lige linie igen
skal der foretages en kalibrering hvor der bl.a sendes korte men kraftige strømpulser igennem en
modstand der sidder tæt på den følsomme side af
broen. Pulserne har en varighed af få milliontedele
af et sekund igennem en 1,6 Ohm modstand. Det giver en kraftig magnetisering i en retning der trækker
magneterne på plads. Hvis magnetiseringsstrømmen
ændres i polaritet så ensrettes magneterne til den
modsatte retning og kan blive stående sådan i flere
år medmindre de påvirkes af et kraftigt felt.
Så tænk over disse ting næste gang du lægger din
GPS fra dig. Jeg hører gerne fra dig hvis du finder en sammenhæng der kræver en kalibrering.

Jan
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WAP med din mobil
Af MCoplevelser.dk

Kender du det at være kommet hjemmefra uden en cachebeskrivelse?
Fortvivl ej længere. Med din mobil telefon kan du (hvis du kan gå på internettet) bruge adressen:

3

”wap.geocaching.com”

1

2

4
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Hvor er Bulli?
af MCoplevelser.dk

Som Motorcyklist, radioamatør og geocacher synes jeg
det er sjovt når mine hobbyer kan kombineres. I dette
tilfælde er det radioamatøren og geocacheren der forenes.
GCKTK0 er en tysk mysterycache hjemmehørende i
Hannover. Cachen er placeret i en radioamatørs varevogn (DG7ACF) hvor den aktuelle placering opsamles
af en GPS og udsendes fra bilen via frekvensen
144,800MHz 1 gang i minuttet.
Rent teknisk sidder der et TinyTrack APRS-modem imellem GPS’en og Radioen. Formålet med modemet er at
omdanne GPS’ens NMEA183-data til audio. Modemet taster så senderen og lyden sendes ud i æteren via mikro-

fonstikket. APRS er et netværk af radioamatørstationer der automatisk videresender disse kordinater hvis varevognen er indenfor dækningsområdet. Et sted i dette netværk sidder en gateway
til internettet og ved at klikke her kan du følge dens færd.
Cachen er meget populær. Den har været logget hele 533 gange og der er i skrivende stund 16
geocoins med ombord.
I Danmark har radioamatørerne også et veludbygget APRS netværk, så det vil være muligt for
de der har licens at lave lignende cacher til glæde for mange Geocachere.
Desværre er det ikke længere tilladt at ligge cacher der kan flytte sig.
Jan
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Hvordan løser man - og konstruerer - de svære mystery cacher
Af Keld/Fotografen

Hvis jeg kort skal resumere de væsentligste punkter fra den første artikel, som blev bragt i forrige nummer af ”Geocacheren”, vil det være disse:
Læs opgaven meget, meget godt igennem. Noter alt ned som forekommer ”underligt”.
Brug Google så meget du overhovedet kan. Man kan blive meget overrasket over hvad Google
”kender til”.
Vær grundig og systematisk. Det sidste indebærer bl.a. at man gennemgår alle de elementer
der findes på siden (se sidste artikel) - fx. waypoint, kode og startkoordinater. Lav fx. et fast
skema i Word eller Excel og brug det for hver opgave til at notere de detaljer du finder.
En lille praktisk ting: jeg har selv lavet en tabel som jeg bruger til at oversætte mellem tal og
bogstaver:
A
1

B
2

C
3

D
4

E
5

F
6

G
7

H
8

I
9

J
10
1

K
11
2

L
12
3

M
13
4

N
14
5

O
15
6

P
16
7

Q
17
8

R
18
9

S
19
1

T
20
2

U
21
3

V
22
4

W
23
5

X
24
6

Y
25
7

Z
26
8

Æ
27
9

Ø
28
1

Å
29
2

Den anden række med tal er de ”reducerede tværsummer”. Normalt har man brug for at oversætte fra bogstaver til tal, men den anden vej kan naturligvis også forekomme. Tal kan jo også
skrives med bogstaver!
Men lad os starte med at tage fat på nogle flere tip.

Tip #1: Brug familie og venner! Hvis du selv løber sur i det hele, kan der være inspiration at
hente her. Jeg fik selv forleden hjælp af min kone, som ellers ikke er synderligt interesseret i
mysterycacher. Jeg havde bakset med GC17Q1A i nogen tid, og kom ingen vegne. I min nød
spurgte jeg konen, som så kort pa den og så sagde de bevingede ord ”Har du prøvet at ....?”.
Og det havde jeg ikke, men hun havde faktisk fundet løsningen!

Kollegaerne på arbejde kan også have godt af en lille udfordring, og så kan du jo samtidig fortælle lidt om alle de supersvære mysterier du selv har løst :-)

Tip #2: Skriv de løsninger ned du finder. Ikke bare koordinaterne, men også hvordan du

fandt frem til løsningen. Hvis du så er gået fast i en opgave, så prøv at læse de gamle løsninger igennem. Det kan ofte give ny inspiration.
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Der er jo ingen der siger, at ideer fra en mystery ikke kan blive brugt igen. Enten bevidst eller
ubevidst. Så opbyg et arkiv med ”løsningsideer”.
Koordinaterne er også gode at have, hvis man selv planlægger at udlægge cacher i samme
område. Noget tyder jo på at det bliver sværere og sværere at finde ledige pladser nær tætbebyggede områder.

Tip #3: Bid dig ikke for fast i en bestemt ide. Man kan fx. få den - helt naturlige - ide at et

billede i cache-beskrivelsen må have noget med løsningen at gøre. Men hvem siger at det er
korrekt? Jeg har selv oplevet at jeg har holdt for meget på en bestemt ide, og det kan føre
til masser af spildte timer. Hvis du vil, kan du jo skrive til cache-ejer og spørge, om et billede
har en betydning for løsningen.

Tip #4: Læg opgaven væk, når du føler du ”sidder fast”. Og tag den så frem igen efter

nogle dage - eller uger. Mange af os har oplevet det meget overraskende, at man ved gensyn
med en opgave pludselig - og med det samme - ser noget, man ikke har set før. Der er ingen
tvivl om at ens tanker og fantasi bliver ”trætte” efter at have siddet længe med en opgave.

Hvordan laver man selv en god mysterycache?
Ja det er jo et godt spørgsmål! Men mon ikke det først og fremmest bunder i en god fantasi,
og evnen til at lade sig inspirere af de opgaver man selv løser. Jeg har faktisk selv fundet på
rigtig mange af mine opgaver mens jeg løste andres. Men ellers kan man fx lade sig inspirere
af disse ting:
Spil og opgaver fra det virkelige liv. Der er fx lavet en hel del sudoku-mysterier, og selv en
banal ting som et billedlotteri kan jo blive til en opgave (GC19D7M og GC19NXP. En af MaMiFKas allerbedste opgaver hedder iøvrigt ”Matador” (GCVT66).
Prøv at lægge mærke til hvor der benyttes serier af tal i vores hverdag. Det kunne være sådan noget som bus- eller tog-linienumre. Hvis der til tallene knytter sig et ord (det kunne jo
være en station), kan man bruge disse ord i en opgave, og løsningen er så at erstatte disse
ord med de tilhørende tal. På denne måde kan man ende med nogle koordinater, som jo gerne skulle pege på et muligt gemmested. I praksis kan man fx tage udgangspunkt i et skovområde, og se på hvilke koordinater der passer her, og så se om man ikke kan konstruere en
opgave.
Det er faktisk ret skægt at tage ud til fx en skov for at se om et konstrueret koordinatpar ender i et godt gemmested. Hvis der ikke lige er et gemmested på pletten, kan man tilføje lidt
til teksten, fx ”gå herefter 10 meter mod nord”.
Brug Google til at lede efter ting hvor der indgår tal og bogstaver. Det kunne være nummerplader på biler, postnumre, fødselsdage eller resultattider fra sportsbegivenheder.
Brug Google til at lede efter billeder hvor der indgår elementer der kan bruges i en cache. Jeg
så fx for nogen tid siden et billede taget inde i en kirke, hvor man tydeligt kunne læse salmenumrene, der var slået op pa væggene. Det er jo 3-cifrede tal, som fint kunne indgå i koordinater. Tricket er så at lave en cachebeskrivelse, der kan pege opgaveløseren hen til denne
kirke. Her må man bruge sin fantasi.
De rigtig gode opgaver kombinerer flere elementer af ovenstående, men opgaverne bliver
dermed naturligvis også normalt vanskeligere at løse.
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Til slut kan jeg ikke dy mig for at sige, at jo mere man skriver regler og hints ned, jo mere vil
opgavestillerne forsøge på at gå nye veje. Og en rigtig god opgave er typisk en der indeholder et
nyt element. Løsningen er jo lige som pointen i en vittighed - jo mere overraskende - jo sjovere
er det.

Et par opgaver
Her følger et par opgaver, så du får chancen for at prøve dine evner. Nogle af opgaverne kan løses med de hints jeg har givet, men nogle kræver ”bare” fantasi. Der ligger dog ingen cacher
gemt på de koordinater du finder frem til :-). En enkelt ligger endda ude i vandet!

Opgave 1:
Cachen hedder ”Dambrug”, og startkoordinaterne er N55 42.000 E12 17.000.
Du skal finde de sidste 5 tal i hver koordinat, dvs. minutterne.

Opgave 2:
Cachen hedder ”Lige og ulige”, og startkoordinaterne er N55 13.278 E12 02.952.
Du skal finde de sidste 3 tal i hvert koordinat, dvs. decimalminutterne.

Opgave 3:
Cachen hedder ”Palindromer”, og startkoordinaterne er N55 13.989 E12 45.761.
Du skal finde de sidste 3 tal i hver koordinat, dvs. decimalminutterne.

Opgave 4:
Denne er lidt sværere.
Cachen hedder ”Fra 1 til 791”, og startkoordinaterne er N55 47.123 E12 21.456.
Du skal finde de sidste 3 tal i hver koordinat, dvs. decimalminutterne.
Cache-teksten er:
”Hav tak og lov og pris for skovens grønne smykke”

Løsningerne vil blive offentliggjort i Geocacheren nr 6

God fornøjelse!
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En ny type cache
Af Voller

D. 21. februar 2008 kom der en ny cachetype på geocaching.com: Wherigo-Cache.
Wherigo-teknologien har gennem nogen tid været tilgængelig på wherigo.com, og da man
hos Groundspeak kunne se, at der begyndte at dukke multi- og mysterycacher op baseret på
Wherigo-konceptet, valgte man at oprette denne cachetype. På den måde kan en geocacher
hurtigt se, om cachen er af interesse for vedkommende. Det er nemlig således, at man for at
finde en Wherigo-cache behøver en GPS-understøttet Pocket PC eller en Garmin Colorado.

Ideen bag Wherigo
Allerede i 2001 havde Jeremy Irish og andre Groundspeakaktører en drøm om, ved hjælp af
GPS-teknologi at flytte deres foretrukne computerspilgenre fra pc-skrærmen ud i naturen.
Adventurespil er en af de ældste genrer indenfor computerspil. Spilleren flytter sin figur rundt
i et virtuelt miljø, hvor der skal løses opgaver i interaktion med virtuelle figurer og objekter.
Med Wherigo foregår styringen af spillet ikke med museklik eller tekstkommandoer, men ved
at spilleren fysisk bevæger sig rundt i landskabet.

Software
Softwaremæssigt udgøres Wherigo-konceptet af tre komponenter.
For det første er der Wherigo-builderen, som benyttes af udvikleren, til at fremstille et spil, en
såkaldt cartridge. Builderen udgøres af et simplificeret visualiseret programmeringsinterface,
der for folk med bare en smule erfaring indenfor hændelsesstyret programmering, muliggør
en intuitiv udvikling af selv ret komplekse spil, uden overhovedet at skulle beskæftige sig
med det underliggende script-sprog.
For det andet Wherigo-playeren, der benyttes af spilleren til at afvikle et spil, en cartridge.
Wherigo-playeren er indbygget i Garmin Colorado. Desuden kan playeren downloades og installeres på Pocket PC, således at Wherigo-spil kan afvikles på de fleste Pocket PC med indbygget eller tilsluttet GPS-modtager.
Det tredje element er cartridgen, selve spillet, som spilleren kan downloade fra wherigo.com.
Cartridgen overføres til den GPS-understøttede enhed, hvor Wherigo-playeren er installeret
og så er man ellers klar til at begive sig ud på nye eventyr.
De fleste cartridger er knyttet til en bestemt geografisk lokalitet, så selv om man kan starte
playeren og åbne cartridgen, så går spillet først i gang, når man fysisk har bevæget sig til
startområdet.

Besøg www.Geocacheren.dk

Bladet om Geocaching i Danmark

Side
24

Nr. 5, Juli 2008

Spileksempler
En cartridge kan alt efter opbygning tilbyde mange forskellige typer af oplevelser, her bare nogle
få eksempler:
Turguide:
Man føres rundt til historiske eller kulturelle interessepunkter som med tekst, billeder og evt. lyd
præsenteres for deltageren.
Historisk tur:
Følg i fodsporet på en historisk person. I tekst og billeder præsenteres de bedrifter personen har
udført på bestemte steder.
Fiktion:
En fortælling, hvor handlingen skrider frem, efterhånden som man bevæger sig rundt til forskellige
lokaliteter.
Gåde:
Forskellige opgaver skal løses i samspillet mellem fiktive personer og objekter samt fysiske lokaliteter.

Hovedmenu
Når man afvikler en cartridge i playeren, vil man opleve, at den består af fire hovedbestanddele:

Geografiske lokaliteter man fysisk skal bevæge sig frem til. Når man vælger en location vises en GPS-pil
og afstanden til området.

Virtuelle figurer eller objekter der typisk er knyttet til en location, således at man kun kan se dem, når
man er i det pågældende område.
Figurer er virtuelle personer, som man som spiller typisk kan interagere med i form af samtale, hvor figurerne giver oplysninger om spillets videre forløb.
Objekter er virtuelle ting, der kan samles op og eventuelt benyttes i forbindelse med andre objekter eller
figurer, for at løse forskellige typer af opgaver.

Din Rygsæk, hvor du opbevarer de objekter du har samlet op.

De opgaver du skal løse, for at gennemføre spillet.
En simpel opgave kunne være; ”Gå til torvet.”
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I gang med Wherigo
Det er en god ide, før du kaster dig ud i, at downloade en cartridge fra wherigo.com, at afprøve ”Wherigo Tutorial”. Dette spil er som regel præinstalleret sammen med playeren på din
enhed. ”Wherigo Tutorial” er i modsætning til de fleste cartridger lokalitetsuafhængig.
Når du downloader en cartridge, skal du være logget på wherigo.com
Din profil med brugernavn og adgangskode for geocaching.com virker også på wherigo.com.
Den cartridge du downloader er brugerspecifik og kan i princippet kun benyttes af dig.
Hvis du har en Garmin Colorado kan en cartridge meget let downloades til pc’en og overføres
til Wherigo-mappen på enheden.
Hvis du har en GPS-understøttet Pocket PC, skal du starte med at installere playeren.
Find en vejledning her!

Danmarks første
Det er med slet skjult stolthed, at jeg kan bryste mig med værdigheden af FTH (First To Hide)
på cachetypen her i Danmark. Se beskrivelsen til cachen ”Sporløs” (GC1A05N)
Det tager sin tid at fremstille en Wherigo-cartridge, men jeg må sige, at processen var både
spændende og underholdende.
Jeg håber andre vil tage udfordringen op og bygge deres egne Wherigo-cacher. Dels kan jeg
så også selv prøve at finde en, desuden mener jeg, at en større variation af cacher kun kan
komme geocachingsporten til gode.
Voller
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Vores tur til Nordkap
Af jajole

Jeg vil på opfordring fortælle lidt om vores tur til Nordkap med en smule geocaching.
Først lidt om ideen til turen til Nordkap og planlægningen.
Jeg hedder Jan (1/3 af team jajole) er 42 år og halvtidsfar til 2 børn på 12 og 15; dvs. jeg har
børn 2 dage i den ene uge og 5 dage i den anden uge set over 14 dage. Jeg har en god ven
Lennart (1/3 af team lcf) der er i den samme situation også med 2 børn.
For ca. 1 år siden sidder vi sidder en aften og snakker om hvad vi godt kunne tænke os at se
rundt i verden og hvad vi kan finde på af udfordringer, da talen pludselig falder på Nordkap, og
at vi godt kunne tænke os at se midnatssol, og vi bliver enige om at det gør vi.
Da vi begge er til lidt ekstremture/-udfordringer, planlægger vi at turen kun må tage de 5 dage
vi ikke har børn, og prøver at taste ruten ind på PDA’en. Den siger 32 timer 2580 km, så det
burde jo nok kunne lade sig gøre på 5 dage. Vi lægger så et lille beløb til side hver måned og
for et halvt år siden blev der så sat dato på og
bestilt 2 overnatninger i en hytte på Nordkap
camping d. 12 og 14 juni.
Vi ville køre den 10 juni (skiftedag) når vi var
færdige på job ved 16 tiden. Jeg kører rundt som
repræsentant, og min ven er distributionsleder
ved Postdanmark, så vi kan begge i vid udstrækning planlægge vores dage.
Da vi begge interesserer os for geocaching skal
man jo lige se om der er et par cacher på destinationen.

Turen:
10 juni:
Vi mødes som planlagt kl 1600 og får bilen pakket færdig.
Da vi skal køre i et stræk er vores proviant kun energi-/müslibar, frugt, druesukkertabbeletter og kildevand. Der skal ikke være noget der kan ødelægge maven eller forårsage for mange
unødvendige toiletophold.
Vi kører fra Vejle kl. 16:39 og PDA’en siger forventet ankomst 12 juni kl. 01:21.
Vi har aftalt at gøre skift hver 6. time til at starte med, hvor jeg dog skal køre om natten. Der
er ikke så meget at fortælle om turen derop, den gik planmæssigt med stop for at tanke og stå
af på naturens vegne; til sidst er vi dog nød til at lave korte skift ca. 2 timer.

Besøg www.Geocacheren.dk

Bladet om Geocaching i Danmark

Side
27

Nr. 5, Juli 2008

11 juni:
Vi ankommer til Honningvåg kl. 22, og håber vi kan finde et sted at overnatte. Hvis ikke vil vi
holde os til den oprindelige plan med at sove i vores soveposer i bilen.
Vi er så heldige at receptionisten på Nordkap camping lige kommer tilbage efter at have lukket,
så vi kan få vores hytte en dag før
Vi pakker hurtigt ud, og kører dernæst op på Nordkapplateauet i håb om at se midnatssol. Det
lykkes næsten, men ikke klar sol, men man kan dog
skimte den lige over havoverfladen.
Det bliver lidt koldt da der er en del vind og temperaturen er ca. 0 grader så vi beslutter at køre ned og få
lidt søvn ved 01:30 tiden (42 timer uden).

12 juni
Vi står op ved 10 tiden og snakker lidt om hvad vi
skal nå:
1. Vi skal selvfølgelig op og se om vi skulle være heldige og se klar midnatssol.
2. Vi skal geocache lidt. Og selvfølgelig se om vi ikke
kan finde LL&KJs cache (GC13V3F) ”Knivskjelodden”;
en danskejet cache på Europas nordligste punkt.
3. Vi vil også gerne se articbaren i Honningvåg.
Vi starter med at handle lidt i Rema 1000 , men bliver dog overrasket over at de ikke modtager
VISA kort. Kl. 13 er vi så færdige med at spise og klar til at geocache.
Vi starter med kirkeporten (GCJTDA) og nyder virkelig området i dejlig sol.
Kl. 15 står vi så og overvejer om vi skal gå
ud efter Knivskjelodden. Der er godt nok
meget sne i starten. Vi bliver enige om at
gå ind (sammen ind sammen ud!!!)
Det bliver så en rigtig god tur ind, rimelige hård de steder der er sne, men vi
klarer det fint og når frem i god behold,
vi logger også lige den anden cache der
er der, men aner ikke hvad det er for spor
eller riller han vil have vi skal tælle, så
vi tager et billede og sender det til ham
samt et billede hvor vi logger i bogen, og
håber så han vil svare en af dagene.
Jeg havde fået en flaske champagne af en
veninde som vi skulle nyde når vi står på det nordligste punkt; vi drikker kun et enkelt glas resten fylder vi i vores vandflasker, som vi får god gavn af på turen tilbage.
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Turen tilbage bliver noget af det hårdeste jeg længe har oplevet, vi havde jo ikke bemærket at det gik jævnt nedad det meste af turen derud, men jeg skal så sandelig love for at vi
fandt ud af det på vej tilbage, til sidst blev vi nød til at hive os selv op ved hårrødderne, og
bare sige til os selv: ”Fortsæt fortsæt, ikke holde pause”. Det gjaldt bare om at holde benene
i gang, det var slemt de steder hvor der var sne, men vi klarede det, og kan nu se tilbage på
en fantastisk oplevelse.
Tusind tak til Linda og Klaus for den.
Vi er tilbage i hytten ved 21:30 tiden, og selvom der er flere cacher kan de nu få lov at ligge
til en anden gang. Vi har fundet de to bedste: LL&KJ’s og Kirkeporten. Så over og bade og
finde lidt at spise og op på plateauet igen, men denne gang er det mere overskyet end den
første gang, solen kommer ikke igennem.
Vi overvejer så hvad vi skal, om vi skal blive der en ekstra nat eller køre hjem næste dag, vi
skal begge arbejde mandag morgen. Vi beslutter os for at køre hjem og stille os tilfreds med
det sol vi så den første nat.
13. juni
Vi sover længe, er oppe ved 11
tiden, får noget at spise, pakker
bilen, gør hytten i stand og kører
ned og ser articbar og kl. ca. 13
kører vi hjemad. Hjemturen forløber også uden problemer.
Vi gør dog holdt en enkelt gang i
Sverige udover tankning og får en
gang MacDonalds-mad og er hjemme i Vejle igen d. 14 juni kl 17:30.
Tak endnu engang til LL&KJ for en
mindeværdig cache, jeg vil huske
den hele mit liv.
Jan Nielsen/jajole og Lennart
Wihrs/lcf
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Pep din cachebeskrivelse op
HTML kode til visning af billeder.
Billeder er med til at gøre en cachebeskrivelse mere interessant.
For at vise et billede skal cachebeskrivelsen være være krydset af i HTML-feltet.
Nedenstående linie viser et billede jeg har til at ligge på en hjemmeside og stien til den er:
http://www.geocacheren.dk/billeder/hagebro.jpg

Fremvise billede i oprindelig størrelse
<img src=”http://www.geocacheren.dk/billeder/hagebro.jpg” align=”bottom” alt=”Tekst der vises når musepilen placeres over billedet”>

og nu vil billedet blive vist i sin oprindelige størrelse når cachebeskrivelsen vises.
-

Skaler billedet
Hvis du vil ændre størrelsen på billedet kan du bruge nedenstående kode og skalere højde og
bredde ned til f.eks. 25%.
<img src=”http://www.geocacheren.dk/billeder/hagebro.jpg” width=”25%” height=”25%”
align=”bottom” alt=”Lystfisker Muggler”>

Som du kan se blev billedet noget mindre. Husk at billeder du bruger til
fremvisning på din cachebeskrivelse bør være mindre en 100Kbyte pr styk
ellers bliver fremvisingen for langsom.
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Upload af billeder
Hvis du ikke har mulighed for at tage billedet til din cachebeskrivelse fra en webserver kan du
selv uploade et billede til Geocaching.com. På cachebeskrivelsen klikker du på ”Upload images”

På din harddisk finder du det pågældende billede og klikker på ”Upload”.
Eksemplet jeg viser her forestiller logoet for ”Geocacheren”.
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Når billedet er uploadet kan du gå til ”View gallery” for at se
det billede der lige er uploadet.

Stien til billedet finder du ved at højremuseklikke på billedet og
vælge ”Egenskaber” (eller properties) og denne sti sætter du ind
HTML koden fra starten af denne artikel.
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Terrorcelle i Århus 				
Efter et rygte fra Al, Kaj og Ida skulle der efter forlydende forefindes en terrorcelle i Århusforstaden Højbjerg.
Vores udsendte reporter har for nogle få måneder siden opsnuset enkelte detaljer om denne
celle.
Efterretninger siger at ejeren af huset, ofte er set – i de tidlige morgenstunder – søge omkring
både i skov og by. Der er endvidere fundet mystiske beskeder i form af koder på internettet –
specielt på sider under et uskyldigt udsende domain som hedder geocaching.com.
Nogle af disse koder er symboler og andre er avancerede talkoder som, hvis de bliver dekodet
korrekt, afslører den skjulte placering af nogle af disse kasser.
Fra naboer forlyder det at hele familien er dybt involveret i disse mistænkelige aktivister. Den
pågældende familie har blandt andet en tilknytning til Hals-området, hvor der fundet kasser
som er skjult i en skov, tæt på sommerhusbebyggelse, ligesom foruroligende opdagelser er
gjort i tæt nærhed til den kongelige families residens i Århus.
I de nærlæggede Århusianske skove er gjort flere fund som tyder på en systematisk aktivitet
som åbenbart har til hensigt at skjule disse kasser for almindelige mennesker men nemt at finde for de som kan koderne.
Hvad disse kasser indeholder vides ikke helt med bestemthed men vores efterretninger tyder på
at der udveksles små beskeder med hemmelige koder.
Ved et tidligere besøg på adressen, fandtes der over 50 kasser sprængstof af forskellig art –
mest til håndvåben men enkelte kasser var også mærket med sprænglegemer. Et besøg den 1.
April 2008, fandt vores reporter en yderligere sending på over 155 kasser.
Fra en ligeledes utroværdig kilde oplyses det at en Gran Vitara er blevet set på vej mod Furesøen med et næsten fyldt varerum med bokse. En Sjant er ligeledes blevet set kørende mod
Skagen med al den fri plads i bilen fyldt med metalkasser.
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FURESØ GEOCACHER LAUG.
Formentlig Danmarks første og største geocacherlaug, er en realitet.
I Furesø Kommune er vi så heldige at have nogle meget store skovområder og flere store
søer. Alt i alt et meget velegnet område, til at lægge cacher i. Vi er i Furesø, ligesom i mange
andre kommuner, rigtig mange geocachere. Desværre møder vi ikke hinanden så ofte. Når
det sker, er det typisk på FFC-jagter, ellers foregår den primære dialog via mails. Det var måske værd at lave om på! Rigtig mange mennesker med den samme interesse, det kunne der
måske komme noget sjovt ud af – og hermed var ideen opstået til dannelsen af formentlig
Danmarks første Geocacherlaug.
Ideen bag lauget er ikke, at vi skal sidde lårene af hinanden, men derimod, at vi kan bruge
hinanden til fælles oplevelser, dele erfaringer og inspirere hinanden.
Første møde fandt sted søndag d. 6 april, hvor mtbdoc lagde hus til en fælles brunch. Vi mødte 19 op i alt, 13 voksne og 6 børn, som alle havde medbragt noget, så det var et overdådigt
måltid vi kunne indtage. Da alle var bænket, var det jo meget nærliggende at tage en præsentationsrunde. Netop da det bliver Vagtmesters tur – en af Danmarks nok hurtigste FFCjægere – begynder mange mobiltelefoner at bippe lystigt. Det viser sig at være Team Mojito,
der havde valgt at få frigivet en cache ca. 1 km. fra, hvor vi sad. Vi blev nu alle vidne til et
fænomen, som kun få geocachere vil opleve – Vagtmester bliver siddende. Præsentationsrunden bliver færdiggjort, men der er et par stykker, som sidder meget uroligt på deres stole, og
som mener, at vi helt sikkert har glemt noget, som skal hentes på tanken.
Brunchen er velindtaget, de første pc-nørder har trukket sig tilbage, for at udveksle GSAKtips, der bliver talt geocaching, børnene leger, men pludselig mangler der 2. Vagtmester og
Reichl kunne alligevel ikke holde sig i skindet, og kørte en tur – ikke på tanken, men i skoven.
Tillykke til Vagtmester, som fik endnu et FFC til samlingen.
I bedste geocacherånd, var der ikke nogen dagsorden til mødet. Det forhindrede os dog på
ingen måde i, at fremkomme med en masse ideer. Her blev bl.a. diskuteret fremtidige fællesture, afholdelse af flere Furesø-events (når nu det første vi har afholdt, var en succes, så skal
det selvfølgelig gentages), Furesø teknik-event og sidst men ikke mindst, det årlige Furesø
Geocacher coin.
”Mødet” er ved at være slut, men så er der også gået 4 timer – ja tiden går hurtigt i hyggeligt selskab. Inden afgang, har Team Lysthoej dog lige 60 ammobokse, som skal fordeles. Det
tager lige præcis 10 min, så er de alle afsat. Dette giver vel en del foventninger/forhåbninger
om, at der snart bliver udlagt en del nye caches i skovene omkring Furesø Kommune.
Dette var lidt om, hvordan idé kan blive til virkelighed. En ting er helt sikkert, det var en bragende succes, og har dannet grobund for rigtig mange timer sammen i fremtiden.

Team Lysthoej & mtbdoc
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