
Kom igang med
geocaching

Skatte-jagt for helefamilien!



Geocaching er for hele familien og en fantastisk måde at opleve og lære om Randers og
den nære omegns natur, kultur, historie og geografi.

Geocaching er en slags skattejagt, hvor man finder en gemt plastikboks. Boksene kan have mange
forskellige former og størrelser. Mange (geo) caches indeholder små ting f.eks. nøgleringe, kugle- 
penne eller lign. Der er ingen krav om, at du skal tage noget eller for den sags skyld komme noget
nyt i. Men tager du noget, skal du huske at komme en ny ting i. I boksen er der dog altid en logbog,
så du kan notere (logge), at du har fundet geocachen.

Du kan bruge din smartphone til geocaching. Det kræver blot en app, der kan bruges til geocaching.
Du kan enklest og nemmest bruge den officielle app fra Geocaching® fra Groundspeak Inc. Dette 
kræver, at du enten opretter dig som bruger på geocaching.com eller logger ind via facebook. Via 
appen kan du se de geocaches, der er tættest på dig. Husk: Brug af lokalitetstjeneste skal være 
aktiveret ellers kan man ikke se de forskellige caches. Husk at du bruger data, når du geocacher.

Oplevelse og læring i naturen



Sådan gør du
1.  Download Geocaching® app’en eller besøg Geocaching.com. 
2.  Vælg et geocacher navn og opret en gratis konto.
3.   Find den cache, du gerne vil finde på kortet og find vej til 

cachens koordinat. 
4.    Når du har fundet cachen skal du skrive dit geocacher navn og dato i logbogen. 

Genplacér cachen nøjagtigt, som du fandt den, så andre også kan finde den.
5.  Tryk på “Log” knappen i app’en eller log dit fund online via geocaching.com.
6.  Du er nu klar til at finde næste cache.

Værd at vide
•  Alle caches har et unikt nummer, der starter med GC.
•    Geocaches er ofte (meget) godt gemt, men de er aldrig gravet ned. Du kan tjekke cachens 

sværhedsgrad og størrelse i beskrivelsen af den enkelte cache.
•    Husk praktisk påklædning og pas godt på naturen undervejs.
•    Husk noget at skrive med og evt. bytteting.
•     Der er flere forskellige cachetyper. En “Traditionel” geocache er den typiske cache. 

Her er der en boks og en logbog som minimum. 
•   Nogle geocaches kan du hjælpe med at rejse fra sted til sted, de hedder “Trackable”. 

De logges via deres eget unikke GC-nummer.
•    En “Multi” geocache består af en “Traditionel” 

cache som slutpunkt, men der er indlagte 
opgaver som skal løses undervejs og som 
fører til cachen. 

Læs mere om geocaching på
www.visitranders.dk/geocaching



• Den første geocache bliver gemt den 3. maj 2000.
• Der er mere end 3 millioner aktive geocaches i hele verden.
• Der er knap 31.000 aktive geocaches i Danmark.
•  “Alamogul” hedder den geocacher, der har fundet flest geocaches. 

“Alamogul” har fundet 194,453 caches. 
• Der er gemt geocaches i 191 lande og på alle 7 kontinenter inkl. Antarktis.
• Der er 361.000 geocache ejere i hele verden.
• Der holdes 36.000 events om året, hvor geocachere mødes for at geocache.

Find os på de sociale medier:
ELRO Fonden
- Støtter initiativer i ELROs tidligere forsyningsområde

Folderens udvikling og
udgivelse er støttet af Elro Fonden.

Fakta om
geocaching

BU
CH

S.D
K


