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Kære Geocachere.

Vi skriver nu 2008 og som Geocacher burde man jo faktisk 
have haft sin GPS eller ting man havde fundet i en cache, i 
hånden da vi hoppede ind i 2008 :-) Bare for at sikre sig at 
denne dejlige hobby fulgte med ind i det nye år. 

Tavlen er visket ren og nytårsfortsættene skal nu stå deres 
prøve. Dagene bliver længere og bare udsigten til flere lyse 
timer til små MC ture og geocaching giver mig fornyet energi.  
Forhåbentlig var der en eller flere ”cacher” du har logget under dit juletræ der 

nu skal tages i brug.

2007 var året hvor Danmark fik sit Geocacherblad. Der var delte meninger om dets beret-
tigelse og jeg besluttede mig for at sende en prøve ballon op der heldigvis ikke er dalet ned 
endnu. Når jeg kigger tilbage er der sket meget med bladet siden da, både grafisk og i antal-
let af artikler. Denne udgave er blevet en del tykkere end normalt, men det er jo en nytårsud-
gave, og så har jeg jo et påskud for at forkæle jer lidt ekstra. 

Jeg glæder mig meget over den hjælp jeg har fået med at gøre bladet værd at læse og sen-
der her en nytårshilsen til de Geocachere der i årets løb har taget sig tid til at skrive spæn-
dende artikler til bladet. I skal vide at jeg fra tid til anden modtager rosende email’s og skul-
derklap som tak for et godt blad. Den ros lader jeg hermed ubeskåret gå videre til jer :-)

Jeg sender også en nytårshilsen til Lars Lautrup Larsen, alias ElwoodB. Udover at takke ham 
for en rigtig god hjemmeside vil jeg også sige tak for den reklame bladet får igennem forumet 
på Geocaching.dk. 

Da jeg startede som Geocacher i foråret var der omkring 3300 cacher i Danmark. Nu er der 
ved årsskiftet 4918 cacher. Det er en imponerende vækst. Jeg håber at 2008 bliver et år hvor 
vi får mange nye ”kvalitets cacher” og hvor tiden måske er inde til at gøre noget ved de dår-

ligste. Det må hver cacheejer gøre op med sig selv. Jeg har selv et par styk-
ker der trænger til en ansigtsløftning både hvad angår placering og beskri-
velse. Jeg skal også have fjernet poserne fra mine første cacher. Dem er der 
vist ingen der vil savne. 

Jeg sender også en nytårshilsen til de cacheejere hvis cacher jeg har besøgt 
i det forgangne år og de Geocachere jeg har truffet personligt. I har givet 
mig mange gode oplevelser.

Til slut vil jeg ønske dig kære læser, og din familie et godt og lykkebringen-
de nytår.  
Jeg håber du vil nyde denne udgave af Geocacheren, og at du tilgengæld vil 

kvittere ved at tænke på bladet når du er på skattejagt derude og falder over en historie eller 
et billede du synes vi andre skal have glæde af.

Held og lykke i 2008!

Jan Hynneke / MCoplevelser.dk

Redaktør.

http://www.geocaching.dk/
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Geocaching på ferie i Spanien
Skrevet af Jægerne

Som sikkert flere af jer kender til, er det nogen gange lidt 
svært at planlægge en geo-tur. Den ene part i et forhold 
er mere til geocaching end den anden… -og hvad gør man 
så? På vores ferie i Spanien bestemte jeg mig til at gøre lidt 
forarbejde hjemmefra og på en eller anden måde overraske 
kæresten mens vi var af sted. Det skulle vise sig at være en 
rigtig god idé og noget vi helt sikkert vil bruge fremover på 
vores ferier i udlandet. 

Vi gik rundt i byen med GPS’en som guide, da vi selvfølgelig ikke kendte alle gader og stræ-
der. Efter et stykke tid dukkede der ”pludselig” en geocache op på skærmen et par hundrede 
meter væk. ”Hov”, sagde jeg, der er søreme en skat i nærheden!. Min kæreste undrede sig 

lidt, og selvom hun måske synes det kunne 
være spændene pointerede hun at vi jo ikke 
havde beskrivelsen med til geocachen. Jeg 
har da vist tilfældigvis beskrivelsen til den 
her i lommen, nævnte jeg diskret. Sådan 
startede vores geo-tur i syd-Spanien med 
en masse nye oplevelser i naturen. 

Vi fulgte vejen, som førte os op af støvede 
veje ind imellem klipper og træer. Vi kom 
forbi et pragtfuld vandfald, hvor de lokale 
børn og ældre badede under. De snakkede 
kun spansk, og undrede sig rigtig meget 
over at turister som os havde fundet derop. 
Vi hilste og forsatte vores tur forbi dem. 
Efter lidt søgen i bjergene med halv-dårlig 
GPS-signal, fandt vi den gemt. Vores første 
cache i udlandet, og geocachen var nøjag-
tig som dem i Danmark. Jeg fandt den lille 
bjørne travelbug frem, som jeg havde med-

bragt i lommen (i al hemmelighed). Dens mission var at komme til Spanien, hvilket jeg nu 
havde sørget for :-)

Vi blev hurtigt enige om at geocaching var en spændene måde at opleve andre lande på, 
og et par dage senere tog vi til Gibraltar. I stedet for at tage taxi rundt på øen, købte vi et 
detajleret kort og gik af sted på skatte jagt. Den første blev fundet ved et batteri fra første 
verdenskrig, hvor der var en kanon (!) udsigt. De snørklede stier op og ned af bjergene med 
vilde aber gående omkring os, var det bedste ved turen. Lene fandt den næste, som vi ledte 
efter en halv times tid. Området var fyldt af mugglere, som sikkert undrede sig over at vi 
sprang frem og tilbage når de kiggede væk. En slags jungle-sti ledte os væk fra de andre 
turister, og op på et sted med udsigt over til Afrika. Vi nød det natur-skønne område, og log-
gede endnu en geocache, hvorefter vi forsatte vores vandretur ned af bjerget.               

Efter et par dages afslapning tog vi igen på vandretur, med målet at finde de sidste par 
skatte jeg havde forberedt hjemmefra. Den første var omkring et tårn, som i fortiden blev 
brugt som udkigspost for pirater. De stejle klipper gjorde det ekstra interessant og udfor-
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drende. Vi vendte forskellige sten, men vidste ikke om vi fandt en geocache, firben eller 
slange under den! Efter lidt søgen, dukkede den op. Tænk at sådan en lille plastik-kasse 
kan give så meget lykke! Som I ved er det jo ikke 
kassen, men oplevelsen der tæller.

En sidste skat var på kortet. I beskrivelsen stod der 
at denne var placeret nær en nudist-strand. For at 
komme derned, skulle man næsten bestige eller 
nærmere nedstige et klippestykke. Efter et kvarters 
klatren ned, kom vi til området hvor cachen skulle 
være. 

Det var dog et stykke væk fra selve stranden og de 
mange mennesker der nød havet under den varme 
sommersol. Kender I det med at lede overalt i 
sprækker, kroge, bag buske og sten? Nøjagtigt det 
samme var tilfældet her og vi ledte på flere steder 
med lyde fra eksotiske dyr som muligvis var hidsige 
i tørken... Cachen var gemt lidt væk fra kordinaterne, og vi fik brug for vores højdemåler 
for at finde den (højden var heldigvis opgivet i beskrivelsen). Vi var ved at opgive til sidst, 
men et sidste forsøg redede hele turen. Rigtig fin log-bog med massere af hilsner fra både 
spanske og andre udenlandske geocachere på ferie.

Geocaching på ferien kan meget varmt anbefales, og på en måde er det mere spændende i 
udlandet. Omgivelserne, oplevelserne og en følelse af et slags ”hemmeligt” broderskab, der 
er blandt geocachere skaber en fantastisk atmosfære. Vi oplevede en masse som andre tu-
rister og selv danskere som bor i området ikke har set før. Prøv det, og vær ikke bange for 
at kaste hele familien ud i det :-)

     Mange hilsner 

     Jægerne



Januar 2008   Blad nr 4

Side 
5

Besøg www.Geocacheren.dk   Bladet om Geocaching i Danmark

Pas på med grønthøstere!

Af datmand.

På både det danske og amerikanske forum har der været en del snak om fordelene ved at 
bruge ammo-bokse. De er gode til at holde fugt ude, og kan også klare en californisk skov-
brand.

MEN, pas på med grønthøstere. Min datter Datgirl har udlagt ”Dit 
Idol” cache GC16G2Z i højt græs, på hvad vi troede var en brak-
mark. Det er alt for oplagt at lægge den op ad et træ, så hvor-
for ikke bare sætte den i det 75cm høje græs?

Strategien hjalp og den har ikke været helt let at finde, hvad 
jeg selv måtte sande ved et 
senere check. 

En dag vi kørte forbi på 
vej i sommerhus, så vi, at 
marken var blevet slået og 
tænkte med gru på, hvad 
der mon var sket med både 
stash og landbrugsmaskine. 
Vi frygtede at vi nu fik en 
henvendelse fra en land-
mand med en regning for 
reparation af grønthøster.

Hjemme igen så vi, at den 
var blevet logget 3 gange 
siden. Den var blevet log-
get med en kommentar om, 
at de kunne se og røre log-
bogen, men de kunne ikke 
komme til at skrive i bogen, 
for den sad fast i boksen.

Vi var hurtigt ude på lokaliteterne og fandt også boksen som ”trjor” havde anbragt nær et 
lille birketræ. Af logningerne ser det ikke ud til, at grønthøsteren er gået itu, for hvis ammo-
boksen gjorde noget ved maskinen, så tror jeg ikke, at landmanden ville lade den ligge ude 
på marken, så den kunne få en tur mere næste år.

Som du ser på billedet, så er den temmelig fladmast. Låget er revet af, og den er krøllet sam-
men som en papir pose, der har fået et tryk og en fold. I den ene side er den lige blevet sam-
let og har fået et buk, så man ikke kan rette den ud. 

Jeg har nytteløste brugt 15 minutter på at prøve fravriste boksen den gamle logbog, men det 
er ikke lykkedes endnu. Jeg har prøvet med brækjern og vandpumpetang, men det er ikke 
lykkedes. Mit sidste våbenvalg er min vinkelsliber, men den kan jo antænde logbogen, så mon 
ikke den kan få lov at hvilke i fred. 

 

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC16G2Z&Submit6=Go
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Angående en anden tråd i forum, så har vi accepteret logningerne for de 3 personer, som har 
kunnet røre loggen, uden at kunne skrive i den.

Jeg har også spurgt min leverandør af ammo-bokse om der er garanti, og jeg har allerede 
fået en ny.

Vi genplacerer den ikke helt samme sted, for der er græsset nu 5cm højt og vi vil ikke tage 
chancen med at beskadige (flere) landbrugsredskaber. 
 
           Med venlig hilsen 

    Datmand & Datgirl

GC15PJM

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC15PJM&Submit6=Go
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Hvordan løser man de 
svære mystery cacher

Skrevet af Fotografen

I denne artikel vil jeg give nogle tips og ide-
er til hvordan man kan få hul på nogle af de 
mere vanskelige mystery cacher, dvs. dem 
med 3 eller flere stjerner. Nogle geocachere 
nævner ind i mellem, at de er lidt irriterede 
over disse cacher, som ”driller” dem ved at 
lyse rødt på gc-kortene. Men med lidt teknik, 
og først og fremmest tålmodighed, så mener 
jeg at alle kan være med til at løse dem. Jeg 
håber at jeg med denne artikel kan få flere 
gjort interesseret i mystery cacher, for det er 
faktisk dem, man kan få nogle af de bedste 
og mest tilfredsstillende oplevelser med. 

 
Allerførst: multi- og mystery-cacher bliver 
nogle gange blandet sammen, men man kan 
sige, at en multi-cache er kendetegnet ved at 
man kan tage ud til startkoordinatet, og ud 
fra iagttagelser på stedet finde frem til slutca-
chen – eller næste trin, hvis der er flere trin. 
Anderledes er det med en mystery cache, 
hvor startkoordinatet meget sjældent peger 
på et sted, man skal besøge (det kunne dog 
være en P-plads!). Tværtimod skal man på 
en eller anden måde – ud fra oplysninger i 
cache beskrivelsen - finde koordinaterne for 
cachens placering. Det er klart, at man kan 
tænke sig en cache, der låner lidt fra begge 
cache-typer. Det vil normalt fremgå klart af 
cache beskrivelsen hvilken type man står 
over for.

Løsningen af en mystery cache starter derfor 
næsten altid derhjemme – og meget ofte ved 
computerskærmen, hvor man søger informa-
tion på Internettet.

Min egen interesse for mysterycacher blev 
vakt, da jeg faldt over Crumlin’s ”CCC-ca-
cher”  se fx. ”CCC#1 - Caesar” (GCNVTT). 
Her var noget med at bryde koder, hemme-
lige budskaber osv. – lige noget for drenge 
- eller mænd som stadig har bevaret legebar-
net i sig. Og de første af Crumlin’s opgaver 
var ikke så svære, så det var let at komme i 

gang (de sidste i serien er dog svære!). Hvor 
det i CCC-serien er ret klart hvad opgaverne 
drejer sig om, så var det ganske anderledes 
da MaMiFKa sendte ”Rævens venstre øre” 

(GCTWW2) ud i marts 2006. 
Den var ledsaget af et rimet 
vers, to liner med cifre og bog-
staver, og en tegning af et ræ-
vehovede. Mystisk, men spæn-
dende og udfordrende. 

Det lykkedes for mig at blive 
First Finder på den, og dermed var jeg solgt 
til denne cache type.

På min væg hænger i dag ca. 15 FFC’er for 
nogle af de rigtig svære mystery-cacher fra 
Sjællands-området, og det er den erfaring 
jeg har fået med løsningen af dem, der dan-
ner baggrunden for denne artikel.   

Vi forestiller os nu at vi står med en mystery 
cache, hvor cache beskrivelsen ikke uden vi-
dere lægger op til hvordan man skal løse den. 
Dvs. der er f.eks. ikke tale om at løse en Su-
doku-opgave eller noget andet, som tydelig 
anviser hvilken vej man skal gå. Næ, tværti-
mod, der står ikke rigtigt noget i beskrivel-
sen, som fortæller hvor man skal starte.  

Regel #1: Læs beskrivelsen meget, meget 
grundig igennem. I de fleste mystery cacher 
findes løsningen ud fra den tekst der ledsager 
cachen. Læg specielt mærke til ualmindelige 
vendinger eller usædvanlige ord. Alt der vir-
ker ”anderledes” bør noteres. Du kan med 
fordel lave en liste over mærkværdigheder du 
falder over undervejs. 

Regel #2: Husk, at du jo skal finde nogle 
koordinater, dvs. nogle cifre. Typisk 6 cifre (2 
* 3 decimalcifre i Nord og Øst),  10 cifre (2 * 
5 for minutterne i Nord og Øst) eller 14 (evt. 
15, hvis nullet i Øst skal med) for to fulde 
kordinatsæt. Hvor man ikke finder alle 14 el. 
15 cifre må man gå ud fra at man tager de 
manglende tal fra start koordinaterne. Hvor 
mange cifre der skal findes, fremgår ofte, 
men ikke altid af opgaven. Uden denne oplys-
ning er opgaven naturligvis sværere.

Cifrene findes enten direkte som cifre, men 

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCNVTT&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCTWW2&Submit6=Go
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kan også – dog knap så almindeligt - stå som bogstaver, fx. ”SYV” for tallet 7. 

Hvis det er cifre man skal finde, vil de meget ofte være gemt i nogle flercifrede tal. Hvis man 
fx. kan finde 2 tal, kunne det måske være to 3-cifrede tal, dvs. decimalminutterne. 

Et par andre gode ”antal” er: 
4 tal: kunne være minutter og decimalminutter for Øst og Nord. 
6 tal: kunne være grader, minutter og decimalminutter.

En trænet opgaveløser vil forsøge at finde ud hvor mange tal eller cifre der skal findes – man 
kan jo også spørge opgavestilleren!

Regel #3: Husk at løsningen skal kunne udledes fra de ting, der står 
på siden. Det er jo ikke bare cachebeskrivelsen, der indeholder mu-
ligheder for at gemme koordinaterne, opgavestilleren har også disse 
muligheder:

Cachens titel• 

Startkoordinaterne (også i UMT!)• 

Billeder på siden (fx. bredde og højde) • 

Waypoint koden• 

Frigivelsesdatoen• 

Attributter (ikonerne til højre)• 

Sidens HTML (kun den del opgavestilleren er herre over, dvs. der • 
hvor cache beskrivelsen står).

Alle disse muligheder har været brugt masser af gange i opgaver, men 
ofte på lidt forskellig vis.

Regel #4: Alt der kan slås op på Internettet skal slås op. Hvis der i teksten er nogle navne 
eller ord, som er specielle, så slå dem op. Ofte kan man være nødt til at læse en hel del på 
nettet for at finde de rigtige oplysninger.

Regel #5: Se meget, meget grundigt på alle billeder på siden. Også på baggrundsbilledet, 
hvis der er et sådant. Find ud af hvad billedet forestiller, hvis du er i tvivl. Husk at Google 
også kan søge efter billeder, hvis du har nogle ord at søge på.

Her følger nogle andre tips. 
 
Tværsummer: 
Hvis bruger reglerne foroven, og kan finde nogle tal, så er det jo langt fra sikkert at de lige 
er de ønskede koordinater. Men flercifrede tal kan reduceres til en-cifrede ved at tage tvær-
summer, og det er ofte det der skal til. Lad os fx. antage, at vi har fundet de seks tal 5, 12, 
29, 19, 32, 42. Seks er jo som nævnt ovenfor et ”godt antal” cifre, så hvis vi tager tværsum-
merne, får vi 5, 3, 2, 1, 5, 6. Disse kunne være de ønskede decimal minutter. Læg mærke til 
at vi i eksemplet finder ”reducerede tværsummer”, dvs. fortsætter med at finde tværsummer, 
indtil de er en-cifrede.
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Oversæt bogstaver til tal: 
Meget ofte finder man under løsningen bogstaver i stedet for tal eller cifre, og så skal man 
naturligvis tænke på den simpleste kodning der findes: A=1, B=2, C=3, osv. Igen tager man 
tværsummer hvis det er nødvendigt for løsningen.

Men ASCII kodning er også en mulighed. Dette er en standard for hvorledes et stort antal 
tegn kan repræsenteres ved et tal. Bogstavet ”A” har fx. talværdien 65. Med Google finder 
du let en hjemmeside med ASCII kodningen. ASCII kodningen kan naturligvis også benyttes 
”omvendt” til at lave en besked ved hjælp af en række tal, her står fx. ”Hej”: 72, 101, 106.

Oversæt ord til tal: 
Hvis cache beskrivelsen er meget kort, kunne det tænkes at man simpelthen skal oversætte 
teksten til tal. Man kan fx. tælle antallet af bogstaver i hvert ord i teksten. Eller måske er det 
det første (eller sidste) bogstav i hvert ord der skal oversættes til et tal. Måske er det kun 
store bogstaver der skal ses på. Der er mange muligheder her – man er nødt til at bruge fan-
tasien.

Oversæt tal til tal: 
Nogle gange bliver det jo lidt langhåret, og så kan man være nødt til at oversætte mellem 
forskellige talsystemer, f.eks. fra decimalt til oktalt eller binært. Der findes mange hjemmesi-
der på nettet, der kan hjælpe klik f.eks. her. 

Her er nogle eksempler.

Eks. 1:  
Hvis cachen hedder noget med 6, 10 eller 14 bogstaver er det oplagt at oversætte bogsta-
verne til deres talværdier, og tage tværsummer, fx.:

 ”Min kat” ->  13, 9, 14, 11, 1, 20, og så tværsummer:  4, 9, 5, 2, 1, 2

Det kunne så være de sidste 2 * 3 cifre i N og Ø. Læg mærke til at man normalt blot springer 
specialtegn som ”mellemrum”, komma og punktum over.

Eks. 2:  
Hvis der står ”Dine ski”, kan det oversættes til 4, 9, 14, 5, 19, 11, 9. Hvis vi ikke reducerer 
tallene yderligere kunne der stå:  49.145  19.119 - det ser jo helt brugbart ud som minuttal!

Dette var en mundsmag på hvordan man går i gang med en mystery cache. Det er vigtigt 
at man forsøger at mikse de teknikker, jeg har opregnet. Eller give dem en drejning – f.eks. 
kunne det være at man fra en talrække skulle tage hver andet tal, eller kun de ulige tal! 

Listen af gode ”regler” og tips er naturligvis meget længere, og hvis der er interesse kan jeg 
godt skrive lidt om mere avancerede løsningsteknikker, f.eks. anagrammer, primtal og spe-
cielle talsystemer. Skriv til bladet eller direkte til mig.

Med venlig hilsen

Keld    

http://www.permadi.com/tutorial/numConvJs/index.html
mailto:redaktionen@geocacheren.dk
http://www.geocaching.com/profile/?guid=e0214de4-c4d8-4cd3-b38e-96499fa56ce9&wid=7e5733fa-e48b-4a68-9472-50a87f2781e3&ds=2
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War! 
–med junioraspiranter

Skrevet af Datmand 
Billeder: Datmand + Holte

Siden jeg for 2 år siden tog 
cachen War! GCQC5G har Dat-
girl hørt mig fortælle så meget 
godt om den at hun også øn-
skede at prøve kræfter med 
den. Det samme gjaldt Rebec-
ca fra Team Familiehygge. 

Det er også spændende med 
mørket, de anderledes opga-
ver og hvilke overraskelser der 
kan komme.

Vi fandt ligesindede, der også 
ønskede at være med på ud-
fordringen og vi fik sat da-
toen. 

Eftersom jeg allerede havde 
gennemført den, så gik det 
mere op i forberedelserne. 

Jan fra DK_HappyFeet spon-
sorerede en overlevelseskuf-
fert til hver af de 4 børn. Den 
personlige kuffert indeholdt:

Førstehjælp udstyr• 

Ansigtsmaling• 

Fed lommelygte + batterier• 

Nødoplader til mobiltelefoner• 

Vandrenseudstyr og vand• 

Chokolade • 

Junioraspiranter fra venstre: Simon 13år, Rebecca 10år, Charlotte 9år og-
Lisbeth 12år

De voksne fra venstre: Klaus, Michael, Kurt og Torben.

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCQC5G&Submit6=Go


Januar 2008   Blad nr 4

Side 
11

Besøg www.Geocacheren.dk   Bladet om Geocaching i Danmark

De fik kufferten så de lige kunne komme i 
den rette stemning på vej til Varde i bilen, 
men jeg tror dog ikke de kunne være meget 
mere tændte end de var :-) 
Ankommet til Varde området skulle vi lige 
have anbragt en bil nær slut stedet, så vi 
ikke lige skulle have de ekstra 2½ km tilbage. 
Inden vi startede fik vi også fyldt sukkerde-
poterne med vand og kage. Vejret var lige på 
kanten af støvregn og området havde ugen 
inden taget imod en hel del regn, så vi var 
meget spændte på, hvordan området ville 
være.

Vi gik frisk på opgaven og vi var måske kom-
met lidt for sent af sted, da der lige var nogle 
motionsinstrumenter, der skulle afprøves.

Opgaverne blev klaret én efter én, og der var 
også tid til at indfange og afhøre en enkelt 
frø.  
Som frygtet var området temmelig fugtigt og 
nogle steder ligefrem smattet. Vi kom dog 
langt før støvlerne ikke kunne holde vandet 
ude.  
Vi sørgede for at holde væske- og sukkerde-
poterne fyldt godt op og ved post 7 beslut-
tede vi at indtage noget af den lidt mere faste 
mad. Vi kunne se, at vi nok ikke ville nå frem 
til post 13 i let tusmørke. Vi havde dog god 
glæde af de laminerede kort som HePe havde 
lavet til os. Det er trods alt nemmere at gå på 
mudderveje end gennem vådt knæhøjt lyng.

Junioraspirant B. fik en lille krise omkring 
nogle støvler der var ved at lave en vabel, 
men det blev løst ved at låne et par ekstra 
støvler af en af de andre, man er vel forbe-
redt!

Vi fik teambuildet godt omkring post 12 og i 
mørket var det en rigtig sjov opgave at løse.

Ved post 13 var der dømt en kort spise-pause 
og her var modet ikke så højt. Det var ikke 
så svær en opgave at finde refleksen, men 
lidt mere besværligt at finde en (vand) vej til 
næste post, som vel at mærke ikke gik over 
støvleskafterne.  
De næste par poster gik mere eller mindre på 
automatik. Det var synligt at junior aspiran-
terne var trætte. Nogle gik uden at snakke, 
andre snakkede i ét væk og der blev også 
SMS’et lidt med hjemmebasen.

Så begyndte vi at kunne se enden på det 
hele, kun 3 poster mere, kun 2….

For de som kender turen mellem post 18 og 
19, så er der et fugtigt område der skal pas-
seres.  

Her er der flere, som lige kommer i til knæet 
og en del støvler blev våde, hvis de ikke var 
det i forvejen, men det betyder ikke noget for 
vi er der snart. 
 
Efter post 19 kommer der et område med 
meterhøjt græs. 
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Ved post 20 udbryder en aspirant ”Far, jeg kan ikke finde min mobil. Jeg havde den ved post 
18”.   
Vi prøvede det oplagte at begynde at ringe til den, men uden held, og så kommer der en 
kommentar om at den da er sat på lydløst. Det affødte en ægte jæger-ed, der ikke skal gen-
gives her. Et par teams bliver sendt tilbage med lygter i det meterhøje græs og hen til bæk-
ken der blev krydset, mens vi sender SMS’er til den. Nok er den på lydløs, men den burde 
lyse lidt op når den får en besked, hvis da ikke den er blevet ”slukket” ved at ligge i en af de 

meterstore vandpytter med lavt 
vand. 
Geronimo, den stor jægergud 
er med os og mobilen bliver 
fundet og vi kan mærke, at nu 
er trætheden ved at være væk. 
Vi skal mod sidste post, ingen 
beklager sig over træthed eller 
at det er begyndt at dryppe. 
Ved de sidste 30m er der endda 
nogle aspiranter der kan løbe.
Cachen bliver fundet og også 
madkassen. 

Det er superflot gået og der bli-
ver sendt SMS’er af sted til ho-
vedkvartererne. Junioraspiran-
terne har gået ca.14,7km på 6 
timer og 20 minutter, og det er 
vel ikke så slemt når man tæn-
ker på at der også skulle ledes 
efter tabt ”radio”-udstyr så det 
ikke faldt i fjendens hænder.  
Nu er der kun 200m tilbage til 
bilen, og vi sender chaufførerne 
af sted efter den anden bil og 
vi kan fare mod hhv. Århus og 
Aalborg.

Dette er ikke de første og ene-
ste unge mennesker, der har 
gennemført War!, så andre kan 
bare klø på. Vi var enige om, 
at det er en fremragende cache 
som GårPåSkattejagt har lavet 
og personligt så er det ligesom 
at bestå en prøve. Vi har arbej-
det hårdt for at komme igen-
nem og resultatet udeblev ikke. 

Tak for hyggeligt selskab og 
en god cache. 

            Kurt
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Skovflåtbid – del 2

Skrevet af Spunkazoid

I forlængelse af artiklen om borreliose i 3. udgave af 
Geocacheren blev jeg enig med mig selv om at det 
nok var på sin plads med en personlig fortælling om 
hvor skidt det rent faktisk kan gå. Det skal lige un-
derstreges at min historie er yderst sjælden – og at 
den mest af alt er en reminder om hvor vigtigt det er 
at huske på at holde øje med de små møgdyr.

Hændelsen jeg beskriver er fra før jeg startede med 
at geocache. Jeg blev højst sandsynligt bidt i for-
bindelse med en ferie i Sverige, men det vides ikke 
med sikkerhed. Hele det første stadie med rød ring 
og irritation har ikke været der, og jeg så aldrig selve 
flåten.

Syg i kroppen eller i bøtten?

I 8 måneder var jeg syg hele tiden. Ondt i ledene, 
influenza, forkølet. Hos lægen fik jeg taget alverdens 
tests og blev undersøgt for alt hvad der var muligt 
og umuligt. Vi fandt et par urelaterede sygdomme, 
men ikke noget som hjalp på min generelle tilstand. 
Flere blodprøver røg af sted til test for borreliose, men de var negative hver gang så der var 
ikke andet at gøre end at lede videre. På jobbet måtte jeg arbejde 10-12 timer dagligt for at 
holde det hele kørende i de perioder jeg ikke var syg og samtaler med chefen om hvorfor jeg 
var så meget væk og ikke ”var mig selv mere” måtte jeg også tage med.

Sidste sygemelding fra jobbet kom i slutningen af maj 2005. Endnu engang havde jeg fået 
influenza. Som dagene gik, fik jeg det værre og værre og jeg begyndte at vrøvle når folk talte 
i telefonen med mig. En kollega har senere fortalt at han havde ringet for at spørge om noget 
meget vigtigt, men at han meget hurtigt havde forstået at jeg ikke anede hvad han talte om.

Henover weekenden stoppede al kontakt med omverdenen. Hverken min kæreste eller min 
mor kunne komme i forbindelse med mig og til sidst gik min bror til politiet og fik dem til at 
gå ind med låsesmed.

5. juni 2006  

Jeg kan kun forestille mig min families frygt for jeg var ikke til stede. Jeg husker kun forvir-
ring, betjente og fornemmelsen af at blive trukket ud af dyb søvn og så forsvinde derned 
igen. Mens min bror fodrede mine meget sultne katte prøvede betjentene, at få fornuft ud 
af mig. Jeg kunne ikke forstå dem og jeg kunne ikke finde ud af hvad de ville. Senere har 
jeg forstået, at de troede jeg havde taget en overdosis. De proppede mig ned i politibilen og 
kørte mig til Hvidovre Hospital. På hospitalet fortsatte farcen de troede også at jeg havde ta-
get piller og var deprimeret så de var i gang med at sørge for en udpumpning og overførsel 
til psykiatrisk indtil min bror satte foden ned og fortalte dem at det var altså ikke det der var 
tale om og at han kendte sin søster. Det må siges at være at held, at de troede på ham for de 
gav sig til at undersøge andre ting.
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Da de fik sat nogle elektroder på min hjerne viste det 
sig faktisk at jeg lå i en ret farlig tilstand som hedder 
”Status Elepticus” og det endte med at de sendte mig 
på intensiv for at kunne holde øje med mig imens de 
gav medicin mod det.

Den nat tog de mange prøver bl.a. også en rygmarvs-
prøve, men de kom ikke resultatet nærmere. De tro-
ede at jeg måske havde en slags meningitis så de gav 
mig antibiotika, noget viruskiller og en masse væske 
i drop. Husker ikke meget kun at jeg vågnede op få 
sekunder og så min mor ved min seng så var jeg væk 
igen.

Dagen efter gav Hvidovre mig videre til Glostrup som 
er eksperter i neurologi. Da jeg kom til Glostrup var 
jeg begyndt at vågne lidt op så desværre var jeg til-
stede ved nr. to rygmarvsprøve. Øv. Til gengæld valg-
te de her at teste for den ene usandsynlige ting Neu-
roborreliose. Ingen troede at testen ville være positiv 
fordi blodprøverne jo var negative, men det var den 
og de gik straks i gang med at pumpe umenneskelige 
mængder penicillin ind i mine årer. Det blev ikke uden 
tårer for penicillin i de mængder brænder nærmest 
årerne af indefra så jeg tror det er de 10 dage i mit liv 
hvor jeg har tudet mest. De sidste dage sad droppet i 
fødderne fordi armene ikke duede mere.

Bagefter…

Da jeg kom hjem efter 15 dage på hospitalet troede jeg at jeg skulle være sygemeldt i 14 
dage. Realiteten er en anden. Halvandet år senere er jeg stadig sygemeldt og går i genoptræ-
ning pga. en hjerneskade jeg fik mens jeg lå med det her Status Elepticus. Jeg er i arbejds-
praktik og arbejder pt. 9 timer om ugen.

Det jeg slås mest med er hukommelsen, koncentrationen og trætheden og så det faktum at 
jeg ikke kan alt det jeg kunne før. Jeg ligner mig selv. Jeg lyder som mig selv. Det er ikke til 
at se på mig at jeg efter en arbejdsdag på 3 timer falder i søvn lige så snart jeg kommer ind 
ad døren derhjemme.

Derfor er Geocaching genialt: motion, sjov, hjernetræning, frisk luft, socialt samvær… Og så 
gør det mig ikke nær så træt.

Fremtiden er sådan lidt uklar stadigvæk… jeg arbejder 9 timer om ugen og kommer aldrig på 
fuldtid igen. Og derudover har jeg stadig en støtteperson der kommer og 
træner rutiner hver uge.

Men jeg er ikke så nem at knække så jeg piver ikke. 

Hilsen Lørna  

En lumbalpunktur tages med en tynd kanyle, 
der føres ind gennem ryghvirvlerne til ryg-
marvskanalen. Her ligger rygmarvsvæsken 
(cerebrospinalvæsken), der så igennem kany-
len opsamles i et lille reagensglas. Under pro-
ceduren sidder patienten med krum ryg for at 
lette passagen mellem ryghvirvlerne
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Balder ved Balle

Skrevet af Holte

Som det vil kunne ses af billederne, blev 
dette cachen som vi vil huske som: 
“Balder ved Balle”.

 
Billederne stammer fra vores ferie på Djurs-
land. Der er ÉN god grund til at familien skri-
ger af grin når vi siger Gravdysse ved Balle 
– I vores terminologi hedder den kun Balder 
ved Balle… GCVH38 er en kanon fin tur. 

Gravkammeret så lidt lille ud og da nogen af 
os... uden at nævne navne... ikke ville med 
ind måtte den mindste sammen med faderen 
”ofre” sig – Man kunne stå op inde i gravkam-
meret – Fantastisk oplevelse, som vi ikke ville 
ha’ fået hvis vi ikke geocachede.

Et spændende gravkammer med en noget 
lille indgang, som må siges at være omvendt 
proportional med kammeret’s størrelse. 

Da jeg kravlede ind igennem indgangen gled 
albuen i en skovsnegl - Derefter gik det som 
smurt - Charlotte smuttede med ind, mens 
fruen forevigede den elegante entre......

     Venlig hilsen MichaelAt smutte mandler får en helt anden betydning efter 
besøg i denne dysse.

Tilmeld eller afmeld dig den automatiske mailrobot ved at klikke på 
den grønne eller røde knap og sende emailen.

Så får du information når næste blad udkommer.  
Listen tæller lige nu 115 brugere.

M
aillisten

M
ai

ll
is

te
n

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCVH38&Submit6=Go
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Geocaching på Samsø

Skrevet af MCoplevelser.dk

I forbindelse med Multi-Multi cachen med de 98 kommuner havde Team Joker-DK fået et 
problem med Samsø kommune da udlæggeren var sprunget fra.

Da det efterhånden var uden for turist sæsonen var der ingen Geocachere fra det østjyske 
der skulle derover. Måske afskrækkede færgebilletten på 500kr for en bil også.

Nå men som motorcyklist betaler man ”kun” 250kr og turen fra midtjylland til Samsø via Sil-
keborg/Ry er nu ikke så ringe endda. - så jeg påtog mig opgaven.

Vejrudsigten viste sol de kommende dage, så skulle det være en fornøjelse på MC, skulle det 
være den først kommende weekend.  

Jeg gik i gang med at lave noget research om Samsø på internettet. Der måtte da være an-
det end kartofler og festival på øen. Det viste sig at navnet ”Samsø” stammer tilbage fra 
vikingetiden hvor øen blev kaldet for Samlingsøen.  Da jeg fandt informationer omkring Kan-
havekanalen gik det op for mig at her var der virkeligt noget unikt at fortælle om i min ca-
chebeskrivelse. 

Det viser sig at i tidlig vikingetid var Samsø et strategisk vigtigt sted hvor Vikingskibe hurtigt 
kunne rykke ud og beskytte Danmark mod udefra kommende farer som f.eks Venderne der 
kom fra området ved Tysklands østersø kyst.

En begyndende statsmagt , muligvis Kong Godfred, der i øvrigt også byggede Dannevirke 
i Sønderjylland havde en flåde på op mod 300 vikingeskibe i Stavnsfjord på Samsø og et 
tilsvarende stort antal vikinger. Ved at grave en 1m dyb kanal på tværs af Samsø kunne vi-

kingerne hurtigt rykke ud mod både øst og vest.  Kanalen fik navnet ”Kanhavekanalen” men 
blev kun brugt i 10-15år.

Grundlaget for Samsø-Midtjylland-Danmark GC162AF var tilstede og cachen skulle nu udlæg-
ges.

For en sikkerhedsskyld bookede jeg min billet online på Samsølinien og Lørdag morgen sej-
lede en helt fyldt færge fra Hou ved Odder mod Sælvig. Solen skinnede fra en skyfri himmel 

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC162AF&Submit6=Go
http://www.samsoelinien.dk/
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og snart stod jeg på dækket og så fastlandet forsvinde i det fjerne. Det var en spændende 
mission jeg havde bevæget mig ud på her tænkte jeg. Pludselig fik vi følgeskab af to marsvin 
der minder meget om delfiner med deres glatte 
hud og flotte rygfinne.

Velankommet til Sælvig gik turen nu nordpå. 
Selvom jeg havde god tid var det vigtigste at få 
fundet et godt sted til cachen. Jeg lod visiret på 
hjelmen stå lidt åben og duften af ny høstede 
grøntsager var markant. Det kunne godt have 
været porrer eller noget ligende. Da jeg ankom 
til Kanhave kanalen var der mange mugglere 
på cykel og de blev ved med at komme, så jeg 
besluttede mig for at tage min ammo-box og 
gå nede i den nu tørlagte Kanhave kanal og øst 
på imod Stavnsfjord. Historiens vingesus gik 
igennem mig og udsigten til fjorden var rigtig 
flot. Her blev fantasien for alvor sat i gang.

Desværre var det privat ejede grunde der stød-
te op til kanalen og i øvrigt ville det ikke være nemt for en Geocacher at logge cachen i det 
åbne terræn uden at blive set. Jeg fandt en god placering på kommunal grund hvor info skilt-
ningen fortæller om området. På billedet kan du se udsmykningen af Samsø cachen.  
Elmer-dk har lavet klistermærket.

Det hemmelige sted 
Efter veludført arbejde stod den på Geocaching. Første cache var ”Det hemmelige sted” GC-
P4Z5, ved Issehoved der er det nordligste man kan komme på Samsø. Fra P-pladsen gik jeg 
lidt øst på, ud til de kugleformede bakker. Flere kæreste par lå og slikkede sol og rejste sig 

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCP4Z5&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCP4Z5&Submit6=Go
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engang imellem for at nyde den prægtige udsigt over kattegat.  Selve cachen befinder sig 
nært et gammelt frønnet bord hvor man kan indtage sin medbragte mad og nyde udsigten. 

Denne lille perle er omkranset af krat og hvis ikke man er lokal kendt eller kender stedet via 
Geocaching ville man nok ikke 
finde det.

Fra cachen kan man i klart vejr 
se Århus, Mols, Helgenæs, Slet-
terhage Fyr (ca. 12 km væk) og 
Ebeltoft 
Du må ikke tage fra Samsø 
uden at have besøgt denne ca-
che!

- nå men på med hjelmen og vi-
dere ind til den smukke og hyg-
gelige by Nordby hvor bindings-
værkshusene og gadekæret’s 
gule klokketårn pryder byen.

Byen blev grundlagt i vikingti-
den og er for få år siden kåret 
som Danmarks bedst bevarede 
landsby.

Farverne på vinduer og døre har en helt speciel be-
tydning fra gammel tid. Man malede døre og vinduer 
orange for at ”ilden” skulle tro at den allerede havde 
tændt ild i huset og derfor kunne vandre videre til 
næste hus. 
 
Ballebjerg
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Næste cache er Bum Mountain Cache, GC105B der er en multicache ved Samsøs højeste 
punkt, Ballebjerg (64m) hvor man skal gøre sig nogle iagttagelser ved udkigstårnet. 

Kort tid efter at jeg ankom og havde fundet cache beskrivelsen og GPS’en frem, kom der en 
Muggler hen til mig og spurgte om jeg skulle ud og finde en skat med GPS?. 

Det gav anledning til en god snak om Geocaching. Han kom selv fra Samsø, men var flyttet til 
fastlandet. Jeg fortalte ham lidt om de cacher jeg skulle rundt og finde og jeg har en fornem-
melse af at han godt kunne gå hen og blive Geocacher.

Ved cachen så det ud til at jeg skulle over et hegn i ind i et kæmpe tornekrat. Men da jeg 
stod i krattet og kunne mærke en led torn i støvlen ville GPS’en heldigvis have mig et andet 
sted hen og der lå til stor glæde cachen. Ballebjerg ligger ved Samsø’s nord-vestlige kyst så 
også her var der en formidabel udsigt. Uden at røbe for meget kan jeg sige at billedet er ta-
get i umiddelbar nærhed af cachen.

Denne cache er også en af dem du SKAL besøge når du kommer til Samsø.

Johannes

Denne cache GCGDY0 ligger på den nord-østlige del af øen og viser foruden en klitplantage 
også en billedskøn strand. Cachen var nem at finde og bagefter kom jeg hurtigt i snak med 
en sjællænder der var flyttet til Samsø. Deres hus lå ikke langt fra hvor dette billede er taget.

Tiden var nu inde til lidt middags mad og jeg kørte tilbage til brugsen i Nordby. Da jeg stod 
i køen mødte jeg nogen fra færgen der godt kunne huske mig og min røde motorcykel. Vi 
snakkede om hvor hyggeligt det lille samfund var på øen når man nu sådan kunne mødes. 
Bagved mig stod sjællænderen fra før pludselig med en kasse øl og sagde: ”Ja og vi mødte 
ham tidligere på dagen nede ved stranden”. Da skreg alle af grin :-)

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC105B&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCGDY0&Submit6=Go
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Møllebakken

Cachen GCTBDC befinder sig lidt uden for Onsbjerg der ligger midt på Samsø og dog lidt mod 
vest. Da jeg ikke kunne komme tættere på cachen undrede jeg mig over alle de sten der lå 
ved foden af et træ. Uden at røbe for meget kan jeg fortælle at stenene muligvis har været 
anvendt af knap så høje eller smidige geocachere... og ja jeg indrømmer at jeg også brugte  
en sten.  Man skal ikke være bange for højder. Kan du gætte hvilket træ det drejer sig om ;-)

Udsigten var i øvrigt ganske udemærket.

Wisborg

Jeg havde medbragt en ekstra ammo-box så 
der var mulighed for at ligge en cache i den 
sydlige del af Samsø. Jeg havde udset mig 
stedet Vesborg hvor middelalderborgen Wi-
sborg i sin tid lå. I dag ligger der et fyrtårn 
og nogle rester fra det gamle voldanlæg. På 
en klar dag kan man se Sjælland, Fyn og Jyl-
land. Da jeg gik rundt i området i mit MC tøj 
og med en ammobox i hånden var der nogle 
tyske turister der skulede og virkede lidt ner-
vøse så jeg gik lidt afsides og fik lagt cachen 
GC164Z7.

Nu var der ikke længe til at færgen sejlede 
så jeg nåede ikke mere denne gang. Jeg fik 
kørt 80km på Samsø og har stadig kun set en 
brøkdel. Der er stadig meget at se og flere ca-
cher at logge. 

Venlig hilsen

  Jan

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCTBDC&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC164Z7&Submit6=Go
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Her har InaOgMogens og jeg fundet et dejligt sted at overnatte. Det er på landet, langt ude på landet.. Det viser bare at geo-
cachere på tur kan leve på en sten når det gælder powercaching. Her højnede vi dog standarden lidt :-) og vi boede som konge 
og dronning.. Dog haltede det lidt med det trådløse net som i flg. hjemmesiden skulle være tilgængeligt.

Powercaching, grovcaching eller bare nogle uger 
med fart på :-)

Skrevet af Ojsel.

For snart længe siden lovede jeg at skrive lidt til Geocacheren om 
eventet “Hygge i Jægerhytten” og jeg havde da også en masse ideer 
til noget stof som skulle handle om MygRa’s og vores forberedelser til 

eventet. Disse tanker blev lidt overskygget af en håndskade som jeg (Aksel) pådrog mig midt 
i August måned kort før “Hygge i Jægerhytten”

I en måned’s tid med højre hånd i gips og “fri” fra job blev disse tanker kun til fantasi, og der 
blev ikke skrevet noget som helst.. Som jeg skrev til Jan: Jeg har ikke tid til lige nu, jeg skal 
på powercaching nu og i den nærmeste fremtid. Slut..   

Jan svarer om jeg så ikke kan skrive noget om “powercaching”  i det jyske:-)  Det vil jeg da 
gerne. Denne frist er også overskredet adskillelige gange, har jo haft travlt rundt omkring..

Dag 1  12 September 2007   
Da den der gipshånd er fjernet, tog tingene for alvor fart og første tur gik til Thy. Nærmere 
bestemt til området for alle Thy-event-kasserne. Med 100 nye cacher kan man jo ikke nå alle. 
Til eventet fulgtes vi med InaOgMogens og Specialtropperne. Der var godt nok mange cacher 
vi endnu ikke havde fundet, så et naturlig sted at starte kunne jo være her :-)

En mail til InaOgMogens, sagen var klar. Jeg havde sørget for overnatning på B&B i nærhe-
den. 

Vi aftalte et tidspunkt at mødes og undervejs blev der cachet på livet løs. Jeg havde på for-
hånd lavet en “rute” med cacher som alt for længe havde “spøgt”. Total afslapning, masser af 
tid til geocaching:-) og indkøb til de næste par dage. 

Powercaching regel: ”Undersøg altid på B&B siden hvad der er til rådighed af faciliteter.” Her 
skulle der være trådløst net, tjaa.. en gang imellem virkede det. Havde regnet med at logge 
et par cacher efterhånden som de blev fundet. 

Til gengæld var alt andet i orden. Jeg ankom lidt før Ina og Mogens og havde en lang og hyg-
gelig snak med ejeren af B&B. Der var ledigt over hele linien, så der var frit valg mht. til lej-
lighed. Jeg valgte selvfølgelig den største. Stort køkken/stue med ALT og mere til. Især når 
man kommer “hjem” og bare skal have et sted at sove:-) Der var enkelte perioder med ad-
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gang til nettet, ellers var der adgang til 
Ina’s lækre pølsehorn :-) 

Vi fik diskuteret planer for næste dag i 
Tvorup Plantage. Jeg havde kigget lidt 
på Google Maps og det så ud til at være 
en fordel at medbringe cykler. Fint nok, 
cyklerne blev på stativerne og vi tram-
pede der ud’ad :-)  

“Kasserne” i Tvorup blev fundet så hur-
tigt at der ikke engang var “tid” til at 
binde snørebånd.. Tvorup-kasserne er 
egentligt beregnet til at finde i mørke 
og med en refleks bundet til et træ ved 
cachen. Enkelte cacher var ikke til at 
finde, dels var det blevet mørkt :-) og 
med 3 geocachere + 1 lygte var det no-
get besværligt, vi blev vist overrasket af 
mørket.

Tilbage ved “sove” (det hedder det altså 
herhjemme når vi er på tur langt hjem-
mefra og bor på B&B). Der blev lagt 
planer for næste dags oplevelser. Denne 
gang gik det, efter en solid gang mor-
genmad, ud over området ved og syd for 
Oddesund. Vi fulgtes ad til cacher som 
ingen af os havde fundet, og InaOgMo-
gens var så flinke at “genfinde” et par 
cacher som jeg ikke havde haft fingrene 
i :-) 

Turen førte os længere mod syd og vi 
hyggede os ved flere cacher. En af dem 
“Under meter tyk beton” GC157T1 gav 
en speciel oplevelse, herligt:-)

Vi sluttede af med Klosterheden og måt-
te her sige farvel, hulk... Tak til InaOg-
Mogens for nogle pragtfulde dage hvor 
ikke engang det mest irriterende regn-
vejr kunne stoppe os :-)

Vi fik logget ca. 60 cacher på de 3 dage. 

Dag 5 
Så er jeg hjemme igen. Ilse insisterer på at finde nogle cacher tæt på vores hjem. Maiken er 
med og synes også at det er godt med en tur i det blå og det bliver til en masse cacher den 
dag :-)

En ny og alternativ cache blev frigivet tæt på. Den skulle undersøges og jeg blev ikke skuffet 
men der er bare for få af de finurlige wp’s :-) Fed cache, GC15PNC. 

Her havde vi lige noget at fejre, og hvordan gør man det bedre end 
ved at skåle i øl :-)   Det var en rigtig god tur :-)

Ashøj viewtower, Cachen var lidt svær at finde og jeg rodede lidt 
rundt i større og større cirkler. Pludselig, bingo, 2 geopinde lagt over 
kors :-) Nogle gange er det rart med et "hint"  Det var forøvrigt et 
fint sted og der en fin udsigt fra tårnet. Træerne er dog vokset noget 
i højden siden tårnet blev bygget. Pas på når i går op.. Trappen er 
som bygget til at skrabe huden af skinnebenene...

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC157T1&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC15PNC&Submit6=Go
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Dag 6 
Turen gik atter mod nord og den første cache var 
let og ligetil...not!  
Hint: ”Let at finde”, huhh da var jeg klar til at køre 
hjem igen....valgte heldigvis at fortsætte den plan-
lagte rute til steder som atter gav en på opleveren 
:-) 
Ved GC136HY måtte jeg dog have assistance, jeg 
fattede intet af opgaven. En sms til InaOgMogens 
der ringede tilbage, bragte lidt lærdom jeg skulle 
have fattet for længe siden. 
At udregningen kunne have været udført på en 
smartere måde er en anden sag. Men hvor var der 
flot :-)

Resten af dagen gik med at finde nogle nemme ca-
cher indtil jeg stødte på GCZV3Q en flot tur men for 
h....... det var hårdt :-)

Valgte at slutte med en lidt nemmere, i hvertfaldt 
i terræn. Cachen var lidt sværere at finde. Klokken 
var 20:20 og jeg havde kæmpet som en gal. Ville 
bare se en dyne der på det tidspunkt befandt sig i 
Aars :-), en B&B som Ilse og jeg tidligere har be-
nyttet.

Dag 7 
Efter en god nat’s søvn gik turen mod Bunken og 
alle de cacher som er lagt i forbindelse med event’s 
der. Ilse og jeg har ikke kunnet deltage i nogen af 
dem, så her var der et helt “slaraffenland”

Nøj, det var nemt, i hvertfald mht. til afstande. 
Havde cykel med men det kunne næsten ikke beta-
le sig. Af og på, af og på. Selvom vi normalt noterer 
tidspunkt overvejede jeg at lade være.. Det var lidt 
“pinligt” at logge en stribe cacher med få minutters 
mellemrum :-) 

Som Kurt (Datmand) skriver:  
Geocaching is a dirty, thankless job, but so-
mebody’s got to do it.. 

Jeg tager gerne min part :-) 

De enkelte cacher med et # kan jeg ikke huske fra 
hinanden, til gengæld husker jeg # 2 ganske ud-
mærket, her hørte jeg hundeglam langt væk. Men 
det kom nærmere og nærmere. 

Politiet’s hundeførere havde spor træning i om-
rådet, fik jeg senere at vide. Der var udlagt nogle 
genstande, en jakke, handske og et gevær!  

Jeg har syndet... forsøgte at bruge en elektronisk dims 
til at finde cachen. Det virkede ikke, for cachen var 
ikke hverken begravet eller dækket på nogen måde, så 
geoøjnene måtte på arbejde og det kom de.  
Klithede # 1 fundet :-)

Forrest watch tower #2 GCQAXM.  
Tjaa, kan det nu også passe ? -at cachen ligge under de 
der geo-kævler. Yep, de er sør'me svære at overse :-)  
Til gengæld er så meget mere tid til at nyde området :-)

Forest watch tower #1. GCNV6M. 
Så bliver det vist ikke mere tydeligt hvor cachen er 
gemt :-)  Jo, det gør det :-)  Se # 2 :-) 

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC136HY&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCZV3Q&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCQAXM&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCNV6M&Submit6=Go
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Der var såmænd også affyret et skud ned 
i skovbunden. Alt dette skulle hundene så 
finde og med et bjæf bekendtgøre at de hav-
de fundet “det”.  Hvordan finder man lige et 
skudhul i en skovbund ? Nå ja, med næsen..

Imens jeg ledte desperat efter # 2 ankom 
2 hunde med slæb, og de fik selvfølgelig 
forklaret hvad jeg lavede. Begge hunde var 
vildt interesserede i min rygsæk, den første 
hund over-savlede den :-) Dygtig hund... 
Den næste gik et par gange rundt om den og 
satte sig på rygsækken. Efter hundens øjne 
at dømme var den sikker på at have fundet 
“noget” og ventede bare på ejerens ros. 

Fælles for alt dette: Ingen af hundene fandt 
cachen, det gjorde jeg, efter umenneskelig 
lang tids søgen. 

Som jeg vist skrev tidligere, er der nogle ca-
cher man husker bedre andre, og her var et 
par stykker af dem :-) Uendelig lettet over 
ikke at have fået cykel-lygterne undersøgt 
går det videre mod nord til nye oplevelser i Skagen hvor der lige skulle findes en “mystery” 
som vi har kæmpet længe med. Gevinst :-) GC12T4C, Skagen Kirke er smuk, og man får set 
den fra alle sider, inkl. cache stedet.

Efter en lang cache-dag var det bare lykken lige at kunne finde et par nemme undervejs til 
“sove”, gøre et par indkøb til næste dag og lige høre om familien stadig var ok :-)

Første cache logget 9:25, hov, der tegner sig et mønster her..... Ojsel logger ikke cacher før 
kl. 9:00  Det passer ikke :-) Det er noget med at komme op om morgenen :-)

Sidste cache logget kl. 19:55, ialt 26...Hellehøj - what a 360 view!, GC10JNW. Fuldmåne bag 
skyer, hvem der bare havde et ordentlig kamera..

Dag 8 
Efter en meget tung søvn gik det videre mod Team Siffes cacher og Collesseum # 1, GC111BF 
blev logget efter lidt søgen kl. 9:15. Der er den igen, vi logger ikke cacher før kl. 9:00. 
Eller også var det fordi jeg havde behov for at sove lidt selvom der stod powercaching på ske-
ma’et :-) Havde nok ikke fået øjne endnu, for det tog lidt tid før cachen lod sig finde, forøvrigt 
ganske smart gemt :-) Med frisk mod gik det bare der’u’a :-) Nattens regn gjorde at jeg blev 
mere og mere våd og på en bestemt cache var jeg bare klar til at smide alt og køre hjem til 
familien og den varme stue.... 
Ideen med at droppe geocaching gik heldigvis over igen, og jeg fik en alle tiders tur i Peoples 
Park og ved cacher tæt på.

Denne tur sluttede kl. 12:10 med cachen Sturnus Vulgaris, GC11GYJ , ikke fordi den var ke-
delig, men det øsregnede og så gad jeg heller ikke mere ?? Mit tøj trængte til en vask, batte-

Tyvbakken. GCQQGP 
Her var der slet ingen tvivl. En masse geopinde kunne ses på 
lang afstand :-) Cachen let fundet :-)

”- Ojsel logger ikke cacher før kl. 9:00” 

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC12T4C&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC10JNW&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC111BF&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC11GYJ&Submit6=Go
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rierne trængte til en opladning og det gjorde jeg vel også, sådan i overført betydning :-)   
En snak med den nærmeste familie var heller ikke at kimse ad....

Første log 9:15, sidste 12:10  10 cacher :-)

Dag 11 
Så var der endelig ro. Vi skulle bare til Karrebæk Efterårsevent GC14A1Q... Det var fedt... 
selv vores datter Maiken var begejstret :-) Vi fandt en masse cacher sammen med InaOgMo-
gens og Specialtropperne som vi gerne følges med rundt uanset om det er i N eller S :-) For-
plejning og overnatning var i top !!  - og vi fik hilst på geocachere vi ellers ikke ser så tit.

Vi var dog ikke mere trætte end at der skulle logges en cache eller to på vej hjemad mod det 
mørke Jylland :-)

Dag 13  
Vel tilbage fra event på Sjælland havde batteri-laderen været på overarbejde og der var 
meldt klar til endnu en tur sydpå, til Kolding :-) Ilse havde vist ikke meldt HELT klar, men det 
var jeg :-)  og der var bestilt overnatning lang tid i forvejen.. på B&B som sædvanligt. For hu-
len, det blev til en masse log’s. Den første kl. 9:50 (Vi logger ikke før kl. 9:00 :-) )

Det er ikke så tit vi fremhæver en cache frem for en anden, men prøv lige at se på “Mari-
elundssøen” GC124W6. Den er også go’ :-) Der var mange mennesker på dette skønne sted.

Selve cachen kan findes uden nysgerrige blikke, til gengæld får man måske en noget snavset 
beklædning :-)  Og min “bag” var ualmindelig beskidt efter logning :-)Når jeg nu havde tum-
let rundt og var blevet noget “jordslået” kunne jeg lige så godt fortsætte til “Djævlekløften/
Devils Gully”  Cachen er ikke hverken svær eller bøvlet hvis man læser opgaven rigtigt. Det 
gjorde jeg ikke :-) og fik en noget spændende tur. 

Jeg er langt fra forfængelig, men var ikke meget for at øde op på B&B i fodtøj og bukser ind-
smurt i mudder. Nå, jeg finder da bare en Brugs og køber et par sandaler til en 10-er.... 
Godaw do!...endte i Kolding Storcenter hvor jeg kunne vælge mellem str. 41 og str. 45. Valgte 
str. 45 da våde sokker jo fylder en del.. :-)  Skiftede fodtøj på P- pladsen i regnvejr, en taxa-
chauffør undrede sig nok lidt... Ha, han skulle bare vide :-) 

Første og sidste gang jeg kører 80 km. for at få noget tørt fodtøj.

He, de der str. 45 var noget hø.. og de var heller ikke spor vandtætte, vandet væltede ud af 
dem.. Til gengæld var jeg nogenlunde præsentabel da 
jeg ankom til B&B :-)

Min vært satte uden tvivl pris på at jeg stillede fodtø-
jet ved døren, hun har dog muligvis undret sig over 
“fodsporene” op ad trappen :-)  Jeg havde en hel 
over-etage for mig selv med bad und alles.. var jeg 
træt og glad :-)   
Med fødderne på sofabordet sad jeg bare og tænkte på den næste hindring om morgenen:  
Nøglen skulle lægges i hønsehuset, gok gok.

- Gok, der var den så også når jeg kom hjem, Gok gok... 

Dag 14 
 - er jeg sør’me også i “Niskin-land” (Kolding) og finder Solkær Enge (GCXVQO) kl. 9:05 .  

”- Gok, der var den 
så også når jeg kom 
hjem, Gok gok...” 

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC14A1Q&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC124W6&Submit6=Go
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCXVQO&Submit6=Go
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Her har jeg afveget en del fra reglen om ikke at finde en cache før kl. 9:00

Det gjorde jeg så heller ikke men der var en del forarbejde :-) En opfordring til ikke at finde 
denne cache har den modsatte virkning på mig...

Den videre tur gik på Niskin’s event-cacher syd for Kolding.

På forhånd var det givet at der var tale om en power-cache-tour, så regn eller ej.. cykel el-
ler ej. Cykel + paraply + håndholdt gps = noget rod, men det var spændende og de besøgte 
cacher har med garanti ikke fået en dråbe vand. Teknikken er svær at forklare på skrift, men 
jeg skal nok demonstrere det på forespørgsel :-)

En smule vand gør ingen skade, så videre :-)  en længere multi bliver “ordnet” og så bliver 
cyklen sadlet til en tur rundt om Jels Midtsø og “Klatre-geo” bliver fundet selvom lægen har 
forbudt mig at klatre i træer,  i det mindste for en tid... Æehh, det var altså hvad han sag-
de...... Ligner jeg virkelig en abe ??  Fortsættelse følger...     

    Med venlig hilsen Ojsel (Aksel)

Afgørelsen på Nytårskonkurrencen

Skrevet af Team Mojito

Tilbage i juni måned blev der udskrevet en konkurrence på forum, hvor alle 
kunne gætte på hvor mange aktive cacher der er i Danmark 31. december 
2007 kl 18:00. Det endelige antal blev 4.918. 
Da konkurrencen blev udskrevet var der 3.493 aktive skatte, og der var frist 
for at afgive bud 9. august. På det tidspunkt var vi nået op på 3.883 aktive 

skatte. Det laveste bud der indkom var 12 cacher højere, og det blev hurtigt passeret :-) 

Allerede inden udgangen af august passerede vi 4.000, og så begyndte det at gå stærkt! 
Events, store frigivelsesdag og Danmarksserien betød at vi allerede midt i oktober passerede 
4.500, og det endelige resultat blev tæt på 5.000.

4.820 Team Joker-DK  - 98 fra det rigtige tal (4. præmie) 
4.822 ldm    - 96 fra det rigtige tal (3. præmie) 
4.895 Mr JAB   - 23 fra det rigtige tal (1. præmie) 
4.918 Det rigtige svar 
4.999 totommy   - 81 fra det rigtige tal (2. præmie)

Der er følgende præmier til de 4 der kom nærmest det rigtige antal. 
1. præmie en flyvetur i motor-svævefly  (Præmiesponsor: Team Pjuske) 
2. præmie en MygRa geopind    (Præmiesponsor: MygRa) 
3. præmie et sæt relight cykellygter   (Præmiesponsor: Mikkell) 
4. præmie en flaske champagne   (Præmiesponsor: Team Mojito)  

Vindere og præmiesponsorer har fået direkte besked, og de aftaler selv hvordan 
præmierne skal udveksles. Efter nytår bliver der udskrevet en ny konkurrence, 
se mere på forum og i næste nummer af Geocacheren.  
       
      Venlig hilsen Simon
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Silkeborg bad

Skrevet af Geo-Holstebro

På opfordring fra min gode kollega Jan  
(...som også er kendt under navnet mcople-
velser.dk), har jeg indvilliget i at fortælle om 
en rigtig fin multi-cache tur, som jeg var på i 
begyndelsen af november.

Lidt baggrund: I efteråret 2004 havde jeg 
fået tiltusket mig en Magellan 315 håndholdt 
GPS, som jeg morede mig med, uden dog 
at have noget egentligt at bruge den til. En 
artikel i Jyllandposten om en ny dille kaldet 
geocaching fik mig i december 2004 til at 
oprette mig på geocaching.com. Der var på 
daværende tidspunkt ikke mange cacher i 
området, men jeg kom da afsted efter et par 
cacher i Klosterheden plantage. Desværre 
kunne jeg ikke finde nogen af dem, og inte-
ressen for geocaching dalede derfor betyde-
ligt....

Nogle vinteraftener blev dog brugt foran 
computeren, og især multi-cachen i Silke-
borg kaldet Sabotage Adventure #1 - ”Silke-
borg Bad” GCHVVC så rigtig spændende ud. 
Denne multi-cache indeholdt en spændende 
historie, den fortalte om bunkers i Silkeborg 
(ka’ det nu passe?? – bunkers ligger da på 
vestkysten...), og blev rost af de folk som 
havde log’et den. Men p.g.a. de mislykkede 
caching forsøg i Klosterheden blev det aldrig 
til noget.....

I foråret 2007 købte min svoger (nu også 
kendt under navnet Elvis_DK) en Garmin 
60csx, og pludselig tog tingene fart. Efter en 
fælles cachingtur med Elvis_DK, fandt jeg 
ud af, at min Magellan 315 var konfigureret 
forkert, og efter at jeg fik den sat til WGS84 
format, kunne jeg pludselig også finde ca-
cherne. Hen over sommeren gik jeg derfor fra 
0 fundne caches til 47 fundne, og lysten til 
at komme afsted er stadig stor. (Det er selv-
følgelig også et argument, at jeg i skrivende 
stund har tangeret mcoplevelser.dk’s antal 
fund på 47 ;-) 
Den 1. November havde min datter og jeg et 
ærinde i Silkeborg, og nu skulle det være.  

Beskrivelsen af Sabotage Adventure #1 - 
”Silkeborg Bad” var printet ud og lå i lom-
men, sammen med en lommelygte og 
GPS’en.

Beskrivelsen af Cachen er lavet rigtig godt. 
I den opdigtede historie, som foregår om 
morgenen den 5. maj 1945, er du det sidste 
tilbageværende medlem af en modstands-

gruppe. De øvrige medlemmer af modstands-
gruppen har i går placeret en bombe ved 
jernbanen uden for Silkeborg, og er derefter 
flygtet til Sverige. Nyheden fra i går aftes, om 
at de tyske tropper har overgivet sig, kom-
mer samtidig med den oplysning, af den dan-
ske konge vil ankomme med tog til Silkeborg 
i dag !!! Da du ikke lige har lyst til at være 
medskyldig i kongens død, SKAL du derfor 
finde – og desarmere ”bomben” så hurtigt 
som muligt. 

Jagten på ”bomben” leder dig igennem et 
fantastisk stykke natur. Med Silkeborg bad 
(i dag kunstmuseum) som kulisse, kommer 
man igennem en flot bøgeskov, hvor der 
pludselig – og i visse tilfælde ganske skjult – 
ligger den ene bunker efter den anden. Det 
er nødvendigt på forhånd at have udskrevet 
cache beskrivelsen, idet GPS’en leder dig til 
indgangen af disse bunkers, men nede i bun-
keren, skal man løse en opgave som er be-
skrevet i tekst og billeder.

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCHVVC&Submit6=Go
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På vores tur gik det fint med den første bun-
ker. Bunkeren blev hurtigt fundet, opgaven 
hurtigt løst, og resultatet noteret ned. 

Ved 2. bunker startede problemerne: Pæren i 
min Maglite lommelygte sprang (”sprang” er 
måske nok et stort ord  – men den duede i 
hvert fald ikke mere...). Reservepæren, som 
nok så betænksomt leveres med en Maglite, 
havde jeg allerede anvendt tidligere, så nu 
stod vi uden lys og skulle løse opgaver/gåder 
i endnu 4 bunkers i fuldstændig mørke . Min 
datters mobiltelefon har en udemærket lom-
melygte-funktion – men hun havde ikke mere 

strøm på mobilen !!!. Min egen mobiltelefon 
har kamera med blitz, men kan ikke lyse kon-
stant. Jeg kan således oplyse læseren (der 
stadig måtte hænge på i denne beskrivelse) 
om, at det faktisk er muligt at gennemføre 
Sabotage Adventure #1 - ”Silkeborg Bad” 
multicachen med det røde lys fra ”red eye re-
duction” i en Ericsson K800i mobiltelefon .

Sidste bunker er bare stor. Jeg kunne virkelig 
godt have lyst til at komme tilbage en dag, 
med en god lommelygte, og udforske denne 
bunker noget mere. I mit tilfælde med meget 
svagt rødt lys, blev det dog kun til en lang-
somtgående tur frem til opgaven og så til-
bage igen....

Stor tak til Aaboe & Mikkelsen som udlagde 
denne cache tilbage i 2004. 

Den er meget anbefalelsesværdig !

Venlig hilsen

Ebbe

Geo-Holstebro

TFTC  “Thanks For The Cache”. (Tak for cachen)• 

TNX4GC  “Thanks For The Geocache”. I stil med • 
TFTC. (Tak for Geocachen)

TFTH eller T4TH “Thanks For The Hunt” (Tak for • 
jagten) 

TN  “Took Nothing”. (Intet taget)• 

TNLN  “Took Nothing, Left Nothing”. (Tog ingenting, • 
efterlod ingenting)

NT “No trade” (intet byttet)• 

TNLNSL  “Took Nothing, Left Nothing, Signed Log”. • 
(Tog ingenting, efterlod ingenting, har skrevet i log-
bogen)

Forkortelser

På opfordring bringes hermed en kort liste over forkortelser der anvendes når man logger en 
cache. Du kan selv finde flere på Geolex eller Geowiki

http://www.geocaching.com/profile/?guid=d5f35ba3-a054-4ebe-a4eb-8f319822037c&wid=f19e0d80-9d8b-4999-b0c1-e63ecb4f83ad&ds=2
http://geolex.locusprime.net/
http://geowiki.wegge.dk/wiki/Forkortelser
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Pep din cachebeskrivelse op
Skrevet af MCoplevelser.dk

HTML i din cachebeskrivelse

Hvis du vil gøre lidt mere ud af din cache beskrivelse kan du 
vælge at bruge HTML kode. HTML er det sprog mange hjem-
mesider er skrevet i, og du kan gratis downloade en god 
dansk html editor ved navn Stones Webwriter.

Med den kan du lave hele din cache beskrivelse, og se hvor-
dan det vil komme til at se ud. Når du er tilfreds kan du copy/
paste HTML koden over i beskrivelses felterne på Geocaching.
com

Vi starter lidt simpelt med nogle HTML kommandoer du umid-
delbart kan flette ind i dine nuværende beskrivelser uden at 

skulle gøre brug af Webwriter. 

 

Du kan lave overskrifter med <H1><H2><H3> osv. 
Gøre teksten tyk med <b> 
Understrege teksten med <u> 
Lave skrå tekst med <em> 
Lave en vandret linie med <hr> 

Kommandoerne jeg har nævnt, på nær <hr> afgrænses med en identisk kommando, men 
med en skråstreg foran. Feks </b>

For at HTML koderne 
kommer til at virke skal 

du aktivere feltet jeg har 
markere med en rød cir-

kel.

Her er et eksempel der 
viser hvordan HTML ko-

den bruges i en cachebe-
skrivelse.

Oversigt over HTML koderne

http://www.webwriter.dk/
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Som du kan se er der ikke entydig sammenhæng imellem det du ser i det felt du skriver tek-
sten og det der præsenteres på den færdige side. Hvis du f.eks. vil skifte linie skal dette gøre 
med <br> og ikke blot ”Enter” på tastaturet.

Hvis du ønsker andre farver kan du ændre tallet i color kommandoen udfra denne side

I næste afsnit af Geocacheren ser vi på hvordan du kan anvende billeder og links i din beskri-
velse. 

   Mvh Jan

Resultatet af HTML koderne

Vandtætte stashnotes

Skrevet af MCoplevelser.dk

En stashnote er en vejledning om Geocaching 
beregnet for mugglere der finder en cache ved 
et tilfælde. 

I et stykke tid har jeg selv anvendt A5 pla-
sticlommer som jeg har lukket vha. tape så 
min stashnote forblev tør i cachebeholderen. 

Efterhånden som jeg så hvordan andre gjorde 
i deres cacher måtte jeg erkende at den ulti-
mative stashnote er lamineret.

En dag jeg var i Bilka gik turen forbi deres la-
mineringsmaskiner og jeg investerede i en  Of-

fice DSign VL-A330 til 299 kr. Det er den største de har og den kan tage A3. Årsagen til at jeg 
valgte den største var for at få et kraftigere varmelegeme plus de muligheder det giver mig 
for at lave skilte i anden sammenhæng.

Min stashnote skulle indholde informationer på begge sider. Fra Geocaching.com hentede jeg 
den danske version af noten hjem og placerede den i venstre side af mit tekstbehandlingspro-
gram. 

http://html-color-codes.info/
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I bunden af beskrivelsen tilføjede jeg min e-mail adresse og mobilnummer så jeg kan kontak-
tes direkte, hvis der skulle opstå problemer med cachen. I højre side lavede jeg lidt reklame 
for Geocacheren.dk der skulle fungere som forside.

Efter udprintning kunne stashnoterne klippes ud og foldes på midten og placeres side om side 
i plasticlommen. Med ca 10mm afstand er det ikke noget problem at klippe dem fra hinanden 
og samtidig bevare den vandtætte kant hele vejen rundt.

Da laminatoren var varmet op, lagde jeg den fyldte plasticlomme med 4 foldede stashnotes 
hen til indføringen. En rulle der lydløst står og snurrer hele tiden trak stille og roligt lommen 
igennem alt imens den pressede luften ud inden smeltningen. Det var faktisk nemmere end 
jeg havde troet.

Resultatet blev ganske som ønsket. Hvis du har muligheden kan du evt. prøve at udprinte i 
farver. 

Mvh

Jan  
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