
Geocaching - skattejagt

De fleste har prøvet at 
være på skattejagt ud-
styret med et skattekort, 
der er brændt i kanterne, 
og med et kryds, hvor 
skatten er begravet. Men 
I kan også  tage på en 
lidt mere moderne form 
for skattejagt, hvor kor-
tet er byttet ud med en 
smartphone eller en GPS. 
Det er rigtig sjovt, og der 
ligger skatte lige uden 
for døren og i hele hele 
Danmark.

Tak til Clinton
I år 2000 frigav USA’s præsident  Bill 
Clinton  de begrænsninger, der gjorde, 
at alle GPS’er målte unøjagtigt. Dagen 
efter lagde en amerikansk mand den 
første skattekiste ud med bl.a. en 
slangebøsse i, skrev koordinaterne på 
nettet og startede verdens største og 
sjoveste skattejagt.

Sådan går I på skattejagt
GPS-skattejagt kaldes også geocaching. 
Skattejægerne kaldes ”geocachere” og 
skatten kaldes en ”cache”. Helt grund-
læggende går det ud på, at folk gemmer 
en cache et sted – i et hult træ, mellem 
nogle rødder, under en busk osv. – og 
offentliggør stedet i form af koordina-
ter og en beskrivelse på hjemmesiden 
www.geocaching.dk. Ofte har ejeren 

af cachen også skrevet 
en historie eller noget 

spændende baggrunds-
materiale omkring 
stedet for cachens 
placering, som er 
værd at læse. Det er 
altid godt at udskrive 
cache-beskrivelsen, 
så I kan have den 
med ud.
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Hent en app og start  straks
Hent appen Geocaching til jeres 
smartphone. Start blot med den gratis 
udgave og prøv  jeres første skattejagt.  
De mere entusisastiske  geocachere 
bruger GPS-enheder, der  bl.a. har stær-
kere signaler, så selv inde i tæt skov er 
der god dækning. 

Overraskelser og bytteleg
Skatten, I skal finde, kan variere meget 
i størrelse, men det er typisk en vejrbe-
standig æske, for eksempel en plastik-
dåse, et syltetøjsglas eller et filmbæger. 
En cache indeholder som regel intet, der 
har nogen særlig værdi. Meningen med 
de mange småting i cachen er, at I byt-
ter en ting. Vælg en ting, som I synes er 

Skattens koordinater er tastet ind på GPS’en, og så er det af sted på skattejagt. En 
smartphone er rigtig nem at bruge til Geocaching.



Vandrebiller eller en travel-bug er et 
lille tøjdyr eller en underlig genstand, 
der har et lille metalskilt vedhæftet. 
En travel-bug er sendt afsted for at 
vandre fra cache til cache. Ved hjælp 
af nummeret på det lille metalskilt kan 
ejeren af den pågældende travel-bug 
hele tiden følge med i, hvor den befinder 
sig. En del travel-bugs har en opgave, de 
skal udføre. Det kan f.eks. være at rejse 
Jorden rundt eller besøge en bestemt 
by. Det er vigtigt, at I hjælper travel-bug-
gen videre så hurtigt som muligt – og 
højst beholde den i en måneds tid.

En virtuel cache er, som navnet anty-
der, en cache, der reelt ikke er der. I ste-
det er det et koordinat på for eksempel 
en seværdighed. Man skal så besvare et 
spørgsmål, man kun kan svare på, hvis 
man har været der, eller tage et billede 
af sig selv på stedet for at bevise, man 
har været der.

Seværdigheder og historie
Cacherne kan rumme sjove egnshisto-
rier, lære dig om plante- og dyrelivet, 
lede dig ud i smukke naturområder, til 
’hemmelige’ strande, gamle ruiner og 
meget mere.
God jagt!

Se meget mere  på 
www.geocaching.dk  
Her er der masser af spændende 
tips, grupper, billeder og kort 
over hele Danmarks samling af  
cacher.
Og på www.geocaching.com kan I 
finde skatte over hele verden.

www.dn.dk

Oplev naturen med www.naturkatapulten.dk

Naturkatapulten er støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftsliv.

sjov, brugbar, underlig eller interessant, 
og byt med en af de småting, I har med-
bragt hjemmefra. Vælg et bytteobjekt 
af nogenlunde samme værdi, hvis det er 
muligt. Ud over byttetingene indeholder 
cachen en blyant og en logbog. Skriv en 
kort besked om, at I har været der og 
hvornår, samt hvilke ting, I har byttet.

Medbring på skattejagten
Er I blot på en kort tur, er varmt tøj, godt 
fodtøj og en opladet smartphone  alt, 
hvad I skal bruge. 

Men det er altid godt at lidt ” grej ” med 
når turen er mere end en times tid.

•	 Noget at drikke.
•	 Frugt, chokolade m.m.
•	 Ekstra vanter, hvis det er vinter.
•	 Noget til at lægge i cachen.

Mange slags skatte
Inden for geocaching findes der flere 
forskellige former for skatte. Her er en 
beskrivelse af nogle af dem:

Almindelige caches består bare af en 
enkelt cache, som man skal finde. Inden 
for almindelige caches findes der også 
mikrocaches. Det er meget små behol-
dere, hvor der kun er plads til en logbog, 
så her vil der ikke være mulighed for at 
bytte ting.

Multi-caches er en cache, som henviser 
til en cache, som henviser til en cache. 
De findes i mere eller mindre fantasi-
fulde udgaver, men fælles for dem er, at 
de generelt er mere underholdende end 
de almindelige caches. 

Et eksempel på en travel-bug, de kan 
kendes på sølvskiltet.

Vidste I det?
Blandt geocachere er der en god 
tradition for at medbringe en pla-
stikpose til affald på skattejagten 
under princippet ”skat ind – skrald 
ud”. Det er et rigtig godt initiativ, 
som kan være med til at holde 
vores natur ren.

Sådan ser en typisk GPS-skat ud.

GPS står for
Global Positioning System – for-
kortet GPS. Det fungerer ved, at 
GPS’en snakker sammen med de 
satellitter, der flyver rundt i him-
melrummet omkring Jorden. Der 
skal være mindst 3 satellitter til 
at lave en præcis beregning af, 
hvor du er. Der er GPS i de fleste 
smartphones.


