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Maj 2000. Dave Ulmer, en amerikansk IT-
ingeniør gemmer en beholder med logbog 
og nogle bytteting i skoven nær Beaver 
Creek I Oregon. Hjemme igen lægger han 
beholderens position ud på nettet med en 
opfordring til andre om at finde ’skatten’:

”Tag noget. Efterlad noget.
  Skriv i logbogen. God fornøjelse!”

Dave´s cache bliver hurtigt fundet, og på 
nettet fyldes dens log med beretninger fra 
skattejagterne. Imens dukker flere cacher 
op i landskabet .. En leg er startet.

I dag 10 år senere har den brugerdrevne 
leg geocaching bredt sig til hele verden. 
Håndholdte gps´er og smartphones er hver 
mands eje, og jagten på de skjulte cache-
beholdere er for alvor blevet populær.

Der er store, flotte cacher med ting, man 
kan bytte med i områder, som geocachen-
de børnefamilier vil vise andre familier. Der 
er cacher, der egner sig fint til kørestols-
brugere og cacher, man kan stresse 
af med imellem to møder i byen - eller 
hængende frit 15 meter oppe i en trætop. 

Der er ’strække-benene’-cacher på raste-
pladser langs motorvejen. Og hovedbrud 
til de lange mørke vinteraftner for den, der 
holder af at løse gåder .. 

Cacherne kan rumme sjove egnshistorier, 
lære dig om plante- og dyrelivet, lede dig 
ud i smukke naturområder, til ’hemmelige’ 
strande, gamle ruiner og meget, meget 
mere ...

Geocaching er en leg, der skal opleves!

Guiden her er skrevet med udgangspunkt 
i mine egne og geovenners erfaringer som 
cacheejere og geocachere. Vi håber, den 
kan være med til at give dig en god start 
på legen. Mød os på Geocaching.dk, hvor 
du kan finde lokale grupper og få meget 
mere hjælp. Fra geocacher til geocacher. 
Og tag så ud og find nogle kasser i bedste 
geocacher stil: - Tag noget og giv noget!

Velkommen i legen.

Malou Damgaard
GEOCACHING DANMARK

”I use multi-million dollar defence sate llites
 to find Tupperware hidden in the woods ..

 ... What ’s your hobby?” 

 ’Funde t!’



IPHonE

AnDroID

GPS / smartphone:
oPrET ET MEDLEMSKAB*
For at få adgang til cachernes position må du 
først oprette medlemsskab på Geocaching.com.

Klik på ’register’ i øverste højre hjørne på siden 
og opret dit medlemskab.

Smartphone:
HEnT GrounDSPEAKS
GEoCACHInG APPLIKATIon
For at forvandle din smarptphone til en brugbar 
geocaching ’gps’, skal du bruge en applikation.

Følg vejledningen, hent din app og gennemgå 
tutorialen til den på:

Geocaching.com / Android
Geocaching.com / iPhone
Geocaching.com / W7

* Geocaching.com medlemskabet fås både gratis og som ’premium’. Begge kan bruges.

GEAr
Danske geocachere bruger primært håndholdte 
Garmin® GPS´er til at lokalisere cacherne med. 
De virker godt under ugunstige forhold og er 
robuste, vandtætte og har en lang batterilevetid. 
Selv de små modeller har geocaching software 
og på nogle af cacherne er man simpelthen nødt 
til at have en ’rigtig’ GPS med.

Men du kan sagtens starte ud med en smartpho-
ne og så eventuelt opgradere til en dedikeret 
GPS senere, hvis du får behov.

CACHE In TrASH ouT

Henkastede flasker, rustne dåser og andet bras er ikke 
bare grimt, men også til fare for både dyrene og alle os, der 

geocacher. Tag skraldet med dig. Det er god stil.

* Naturen er vores legeplads. Ikke en losseplads.

Det du smider
skal indeholde

en logbog.*



”Tag NOGET
giv NOGET”

- En geocachers kodeks
.

Har cacheejer tilføjet P-koordinater, så par-
ker bilen eller cyklen dér og læs skiltene 
på stedet. Cachen ligger her på betingelse 
af, at vi overholder reglerne for adgang og 
færdsel. Er der ingen skilte, så betragt sko-
ven som privat: Her må du kun færdes på 
veje og anlagte stier - aldrig i skovbunden.

CACHE InD - SKrALD uD
Fra tid til anden afholdes de populære 
CITO Events, hvor vi gør en fælles indsats 
for at rydde et stykke natur for affald. Men 
også til hverdag er det almindelig god stil 
at have handsker og affaldspose med i 
lommen: Henkastede flasker, rustne dåser 
og andet bras er ikke bare grimt, men også 
til fare for både dyrene og os, der bruger 
naturen. Tag skraldet med dig ud.

Cacher er meget mere end bare 
’plastikbøtter’. De er oplevelser, 
som vi skaber og deler. 

”Serien er perfekt til en eftermiddagstur med ungerne. 

Terrænnet er tilpas tilgængeligt og kuperet, og der 
er masser af spændende natur at gå på opdagelse i 
undervejs. Selv på en vinterdag. Anna (og jeg) stak i 
hvert fald af til højre og venste og tumlede kåde rundt i 
skoven. Sjældent har vi grinet og leget bedre end her. 
Og med passende mellemrum fandt vi også lige en cache.

Som Anna skrev, lagde vi godt med byttelegetøj i alle
cacherne, og Anna tog også et par småting ud..

Alle cacherne blev tørret for evt. snavs og fugt, men 
var generelt i god stand i forvejen. #7 fik lige en ny 
logbog.

TAK for en fin cacheserie.”

Found log:
’FÆRGESKOVEN’

BYTTETInG & TrACKABLES
Nogle lægger små ting i beholderen som 
en fin måde at sige ’tak for cachen’ på. Tag 
dem ALDRIG uden selv at lægge en ting af 
samme eller højere værdi. Hav hellere godt 
med små legetøjs-dimser med på turen og 
put ’lidt ekstra’ i cacherne.

’Geocoins’ og ’Travel Bugs’ er ikke bytteting 
men nummererede ejendele på rejse. De er 
lidt komplicerede at logge og forsvinder ofte 
for os. Vær rar at lade dem blive i cachen.

LoGnInG
Signér logbogen med dato, geocacher-navn og måske en lille hilsen, hvis pladsen tillader 
det. Hjemme igen kan du skrive mere om oplevelsen i online loggen. Fortæl åbent, hvad
du synes er godt og dårligt ved cachen. Høfligt, ærligt og hjælpsomt. Og pas på ikke at 
røbe cachens skjul og ødelægge udfordringen for os andre.

AnnaVictoria (th): ”Bytteting er mest for børn. De behøver ikke koste 
noget. Bare de er sjove. Grankogler er ikke sjove. Og det er ølkapsler 
og rustne ting og vådt papir heller ikke. Jeg fandt engang en fiskekrog 
i en cache. Det gjorde ondt .. Men min mor tog den ud og lagde fine 
ting i cachen i stedet for.” 

mobil • blyant • batterier • bytteting • køkkenrulle • logbog
zip-pose • vand • førstehjælp • handsker • affaldsposer

-  Fast inventar i Rygsækken  -

 Travel Bug

Geocoin

Cacherne er meget mere end bare ’plastikbøtter’. De er oplevelser, som vi skaber og deler. 
Giv igen ved at efterlade cacherne og deres omgivelser pænt og vis hensyn overfor naturen 
og de andre skovgæster derude. - Vær en god ambassadør for os.



Tilslut din GPS og klik ‘Send to My GPS ,̀ 
eller start din geocaching applikation og 
find cachen frem ved hjælp af GC-koden. 

CACHE SIDEn

Traditionel er den originale - enkleste og mest udbredte - cache type. Cache 
beholderen er på de oplyste koordinater og indeholder som minimum en logbog.

Multi forløber over flere ‘stationer’, som ultimativt leder frem til en slut cache 
med logbog. Start koordinaterne vil være oplyst på cache siden.

Mystery er cache typernes alsidige ‘Joker’, der kun sjældent giver slut cachens 
position fra sig uden modstand. Studér cache siden. Grundigt.

Letterbox Hybrid ligger på de oplyste koordinater men kan også lokaliseres 
alene ved hjælp af hints. Cachen indeholder som minimum stempel og logbog.

Wherigo™ cacher er virtuelle spil og guides, som ultimativt leder frem til en slut 
cache med logbog. En ‘Cartridge’/-player er nødvendig. Se Wherigo.com

Earth cachen har ingen fysisk cache beholder men kan logges online, når du 
har løst nogle opgaver omkring geologien på stedet.

Event har ikke nødvendigvis nogen fysisk cache beholder. Det er et geocaching 
arrangement, der er åbent for alle. Events kan logges og tæller med i dine fund.

Mega Event er et event med over 500 deltagere - typisk af mange forskellige 
nationaliteter. Mega Events strækker sig gerne over flere dage

CITO (Cache In Trash Out) Events er arrangementer, hvor vi mødes og hjælper 
naturområder af med affald eller invasiv vegetation.

Udse dig en ’traditionel’ cache af en god størrelse og med en sværhed på max 1½.
Cachens navn, type, størrelse, sværhedsgrad, terrængrad, beskrivelse, attributter og hints 
kan alle rumme informationer om, hvordan du finder cachen. Kunsten er så at kunne læse 
imellem linierne og vide, hvad du kan udelukke. I jagten på en cache med terrængrad 1, vil 
det eksempelvis være helt unødvendigt at forcere et krat eller lede oppe i et træ. ;-)

Læs også geocachernes logninger for at få et bredere indtryk af oplevelsen, der venter dig.

Nem
Erfarne finder den på få minutter.

Middel
Erfarne finder den på under 30 minutter.

Udfordrende
Erfarne finder den på et par timer.

Svær
Specialviden eller grundigt research er 
nødvendigt. Kan tage op til flere dage.

Meget svær
En stor udfording for selv den erfarne 
geocacher. Det vil kræve specialviden +/- 
specialudstyr at finde cachen.

SVærHEDS GraDEr

Handicap venlig
Max 1,6 km i fladt terræn. Fx asfalt/fortov.

Egnet for små børn
Max 3,2 km ad markerede stier. Jævnt 
teræn. Ingen tæt bevoksning.

Uegnet for små børn
Sansynligvis off-trail. Kuperet terræn og 
tæt bevoksning +/- en tur på over 3,2 km.

For outdoor entusiasten
Sikkert off-trail i kuperet terræn med høj 
elevation og tæt bevoksning +/- en tur på 
over 16 km. 

For extrem cacheren
Kræver fx. specialudstyr og erfaring eller 
udholdenhed at fuldføre. Dykkercacher, 
klatrecacher, m.v. hører hjemme her.

TErræN GraDEr

 Micro  0 - 0,1 liter
 Small  0,1 - 1 liter
 regular  1 - 20 liter
 Large  20 - ? liter
 Other  ukendt

STørrELSEr ATTrIBuTTEr

Cachens atributter, de sorte piktogram-
mer, kan rumme vigtige informationer om 
regler og adgangsforhold, eventuelle farer 
og særlige krav til udstyret. Sørg for altid at 
have tjekket attributterne ud inden turen. ;-)

DEKRYPTERET

CACHE TYPEr



Geocaching-sk
Indrømmet. Vi smider om os med uforståeligt volapyk både online,
i logbøgerne og når du prøver at føre en dialog med os. Her er en lille
’parleur’ med nogle af de mest almindelige forkortelser.

Co  Cache Owner   Cachens ejer

DnF  Did Not Find   Fandt den ikke

FFC  First Finder Certificate  Certifikat til den første der finder cachen

FTF  First To Find   Fundet som den første

GPS  Global Positioning System GPS modtager

GZ  Ground Zero   GPS’en viser ’0’ meter til cachen

nT  No Trade   Byttede ikke

nM  Needs Maintenance  Cachen trænger til vedligehold

PM Premium Member  Geocaching.coms betalte medlemsskab

PQ  Pocket Query   Avanceret søgning på cacher

SWAG  Stuff We All Got  Bytteting

TB  Travel bug, trackable Sporbar ting. Rejser fra cache til cache.

TnLn  Took Nothing Left Nothing Tog ingenting, lagde ingenting

TFTC  Thanks For The Cache Tak for cachen

uPS  Unnatural Pile of Sticks ’Geopinde’, parallelle pinde over cachen

WP  Waypoint   Koordinatsæt, fx en station i en multicache

- Få mange flere forkortelser og begreber forklaret på Geowiki.Wegge.dk



           meter endnu ... 153 ... 139 ... 

Det er stjerneklart i aften. - Perfekt vejr til

en natcache .. Månen oplyser skovvejen og har 

for en tid g jort lommelygterne overflødige.

Lidt længere fremme deler vejen sig. 50 meter ... 

30 ... 20 ... Jeg sænker farten og sender lys-

keglen på arbejde igen. Den næste refleks skal 

findes heromkring ...

En højt ‘knæk’ inde imellem træerne fortæller 

mig, at vi ikke er alene .. Jeg fanger hende i lyset 

fra lommelygten: Den smukke rå står længe 

og bare ser på mig. Så drejer hun hovedet

væk og fortsæ tter stille ind i mørket ...

Jeg smiler og skal selv til at gå videre, da lyset 

fra lygten pludselig frembringer det eftertrag-

tede gule glimt længere inde imellem træerne.

- Jagtinstinket vender tilbage.

167

TrADITIonELLE nATCACHEr ...
Den klassiske natcache består af en række små reflekser, der leder 
dig frem til en slutcache. Fra startkoordinatet kan du i lyset fra lom-
melygten få øje på den første refleks. Herfra lyser du dig frem til den 
næste. Osv. ... 

Det lyder så enkelt men kan sagtens være en udfordring for selv den 
garvede geocacher: reflekterende tråde - diskret indvævet i brunt 
snørrebånd - kan være monteret på grene over dig, og reflekser på 
udgåede træer og stubbe må ofte findes en smule væk fra stien. - 
Skjult for andre end dén, der søger efter dem.

- oG LYSEnDE orIGInALEr
Fra tid til anden finder vi natcacher, der skiller sig ud fra mængden: 
Chirp™ og UV cacherne fik i 2011 helt fortjent deres egne atributter 
på Geocaching.com. Og hvor originaler bliver ‘mainstream’, kommer 
der hele tiden nye til .. Nye eventyr, der lokker os ud i mørket.

Hyggelige fællesture for børn og voksne
Vinterhalvårets tidlige aftentimer er som skabt til natcaching. 
Og med lommelygterne ’kæmper’ børn på lige vilkår (om end 
med en usammenlignelig entusiasme) med hinanden og de 
voksne om at finde det næste spor i mørket. Se efter fællesture 
eller foreslå selv en tur i de åbne grupper på Geocaching.dk.

aDGaNG & FærDSEL
Mange ‘dag’-cacher kan sagtens findes om natten også. 
Dog ikke i private skove hvor færdsel fra solnedgang til 
klokken 6:00 om morgenen er FOrBUDT.

I Naturstyrelsens skove er færdsel til gengæld tilladt 
hele døgnet. Mange steder endda med borde og bænke, 
bålpladser og shelters, der frit kan benyttes på den 
natlige jagt efter cacher. Læs mere på www.nst.dk.

Nogle cacher lader sig først finde efter mærkets frembrud ...
-  Find lommelygterne frem og tag på natcaching!

uD I nATTEn N 55° 13.786



1. Find en original idé. Gode historier, naturoplevelser, udfordrin-

ger, gemmesteder og cachebeholdere er alle elementer, der kan 

gøre en cache ekstraordinær. Kombinér dem meningsfuldt i én 

cache, og du har skabt en oplagt favorit. - Slip fantasien løs!

2. Brug din erfaring fra 50-100 fund og tænk over, hvorfor nogle 

cacher gav en god og andre en måske knap så god oplevelse. Lær 

af fejlene og undgå dem i din egen cache.

3. Vælg stedet med omtanke. Spørg om lov, før du lægger din ca-

che på privat grund eller gør det oplagt at krydse den i jagten. Mø-

det med en forurettet lodsejer giver ikke favorit-point til din cache.

4. Se mulighederne. Mange gode idéer dukker først op, når vi 

fordyber os. Brug noget tid ude på stedet og lad dig inspirere!

4. Gør dig umage. Lav en rigtig god cachebeskrivelse. Angiv koor-

dinaterne, terrænnet, sværhedsgraden og størrelsen på cachebe-

holderen så nøjagtigt som muligt og tilføj alle relevante attributter, 

anbefalet parkering og måske et lille hint til hjælp. Husk også at 

informere om adgangsreglerne, hvis cachen ligger på eller nær 

privat grund, B-skov eller Naturzone.  

5. Overrask positivt. Slut for eksempel af med en god stor og 

kreativt camufleret cachebeholder - rundhåndet garnéret med byt-

teting og et flot certificat til den første, der finder din cache.

6. Lad cachen teste af et par erfarne geovenner.

7. Finjustér og servér rygende varm.

8. Nyd de begejstrede logninger og husk at

    vedligeholde din cache løbende.

Sådan laver du en

FAVORIT CACHE

- velbekomme!

TAG DIG TID TIL AT LÆRE - OG LAV SÅ 

CACHEN, DU SELV VILLE ELSKE 
AT FINDE.

Link til en folder med information om vandreture og natur-
oplevelser i området på Naturstyrelsen.dk/Udgivelser

SERVERINGSFORSLAG
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