Cache in skräp ut
I ett försök att ge något tillbaks till de
parker och andra miljöer som tillåter
att man placerar gömmor hos dem så
deltar en del geocachare ofta i en
aktivitet kallad ”Cache in skräp
ut” (på engelska ”Cache in and Trash
Out”, CITO) . Geocacharna gör sitt
bästa för att plocka upp skräp och
andra sopor från naturen.
Därför bär många geocachare med sig
soppåsar under sina turer och ordnar
till och med speciella
städdagar (CITOevents) för att göra
parker och andra
miljöer vackrare.

Caching-etikett
Gör så här:

Innan du placerar ut en ny geocache. se till
att skaffa tillstånd i de fall det skulle
behövas.
Lägg bara ”familjevänliga” saker i
behållaren
Respektera miljön – praktisera ”cache in
skräp ut” när du cachar och lämna
naturen så orörd som möjligt
Märk din behållare så tydligt att den
omöjligt kan tas för något annat än en
geocache.
Utför månatliga kontroller av de cachar du
själv har lagt ut

Lokala klubbar
delar av världen
I mångafinns
klubbar som

GEOCACHA!

sysslar med geocaching. Ofta håller
dessa klubbar möten eller så kallade
”Event caches”, där man leker lekar,
diskuterar sina fynd och oftast äter
tillsammans. Dessa klubbar är mycket
villiga att jobba med parkförvaltningar
och liknande för att bestämma regler
för sporten.
Event/händelse-cachar är ett bra
sätt att bli introducerad till sporten
utan att för den skull behöva investera
i någon utrustning. Är du inte säker på
om geocaching är något för dig ännu,
så kontakta någon geocachare på din
ort för att ta reda på när nästa möte
hålls i närheten.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om geocaching är du
välkommen att kontakta geocacharna i
ditt område:

Gör INTE så här:

Gräv aldrig ner en cache i marken
Lägg aldrig saker som kan vara farliga i
behållaren, t ex tändare och knivar.
Lägg aldrig mat i behållaren. Denna kan
dra till sig djur och skada både behållaren
och djuren.

Låt oss gå och

”Groundspeak Geocaching loggan är ett
varumärke som ägs av Groundspeak Inc.
Använt med tillstånd.” Broschyren är
producerad av Geocacher-U.

Gillar

du att vistas i
naturen, gillar du
high-tech prylar och äventyr? Om du
gör det kanske Geocaching kan vara
en hobby för dig!
Tusentals människor i över 200
länder har upptäckt en
fritidssysselsättning känd som
Geocaching (uttal: Geo-kasching).
Det är en sport där familjer och
individer med hjälp av Internet,
handhållna GPS mottagare, ögon och
intelligens söker efter ”skatter”
gömda över hela världen.
Sannolikheten är stor att du under de
senaste åren har
passerat bara
några meter
eller någon
kilometer ifrån
en geocache
utan att veta
om det!

år 2000, upphävde USA:s
I maj,regering
den begränsning av

det globala satellitpositioneringssystemet GPS som dittills
gjort det omöjligt för privatpersoner och
civila organisationer att få precis
information om var på jorden man befinner
sig. Detta betydde att civila GPS
mottagare nu fick möjligheten att ange
positionen på bara några meter när. Inom
bara några få dagar gömde en GPSentusiast i Oregon, USA en låda i skogen,
postade koordinaterna på Internet och
uppmanade andra att ”ge er ut och leta
efter den!”. Fenomenet Geocaching var
därmed fött!
Fastän sporten har växt mycket sedan
dess, innehåller det samma ingredienser
som i början: Hitta en gömma (cache), ta
något, lämna något och skriv in dig i
loggboken.

Komma igång
Att komma igång är enkelt: Om du

redan har en GPS mottagare och tillgång till
Internet är du på god väg!
Logga in på Geocaching.com och tala om i
vilket område du vill geocacha.
Mata in longitud och latitud i din GPS
mottagare för den gömma du vill leta efter.
Kanske vill du också skriva ut sidan med
information om gömman.
Ut och leta! Leta i det område som din
GPS leder dig till. Normalt sett är
precisionen begränsad till ett område med
en radie av ca 10 meter. Ha detta i
bakhuvudet när du letar.
När du hittar gömman (vanligtvis en burk),
så tar du något ur den och lämnar något
annat istället som du haft med dig. Skriv in
dig i loggboken och lägg sedan tillbaks
gömman på exakt samma plats du hittade
den så att nästa geocachare kan hitta den.

Hur fungerar Geocaching?
En enkel och billig handhållen GPSmottagare kan ta emot signaler från de
26 satteliter vilka ingår i det globala
positioneringssystemet och svävar över
jorden på 2 100 mils höjd.

Burkarna är oftast vattentäta
och transparenta så att
innehållet är synligt om någon
av misstag skulle råka hitta
dem.
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Efter att ha fått
koordinaterna och annan
information från webben,
En geocachare väljer
använder
en annan geocachare
noga ut en plats, fyller
sin
GPS
för
att leta reda på
en behållare med en
loggbok samt några saker gömman.
GPS-mottagaren tar emot
att byta med. Gömman
signaler från det globala satellitregistreras sedan på
positioneringssystemet, för att
GEOCACHING.COM för
att dela med sig till resten ge användaren information om
nuvarande position i form av
av världen.
longitud och latitud.
Geocachararen har dock ingen
som helst information om höjd,
terräng eller vad för slags sak
som gömman finns i.
Detta är en
del av
utmaningen!
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De som hittar gömman
tar något från
behållaren som ett
minne från besöket och
lämnar något annat istället
till nästa ”spelare”, skriver
in sig i loggboken och
lägger därefter tillbaks
behållaren i sitt gömställe.
Senare loggar de sitt besök
på GEOCACHING.COM så
att andra kan läsa
om deras äventyr.

Handhållna GPSmottagare finns att
köpa för ca 1 500
kronor och uppåt.

Geocaching är
en trevlig
aktivitet för
stora såväl som
små. Hela
familjen kan
bilda ett lag och
gå på ”skattjakt”
tillsammans!

Varianter på sporten
I takt med att Geocaching har blivit populärare har ett antal varianter på sporten uppstått. Här är några:

Micro-cachar:

Multi-cachar:

Små gömmor, ofta gömda i En gömma, där den som
35mm filmburkar.
finner den måste följa
Innehåller vanligtvis bara ett antal steg och gå till
ett logg-papper. Dessa är flera platser för att
ofta gömda i tättbebyggda slutligen hitta
områden och utmaningen behållaren. Detta är ett
är att leta efter dem utan kul sätt att ge en guidad
att själv bli upptäckt.
tur av ett område.

Offset-cachar:

De publicerade
koordinaterna tar
dig till ett ställe där
du måste använda
karta och kompass
(och din intelligens)
för att slutligen hitta
gömman.

Event/händelsecachar

Detta är ett möte där
flera Geocachare
träffas och har kul
tillsammans. Hålls
ofta i parker och
liknande publika
områden.

