
Lørdag 3. marts 2012FynskeMedier Fritid 5Geocaching

For Lene Jørgensen er geocaching en god måde at få motion og frisk luft på r eneste dag. Og rækker kræfterne midt i en kemokur en dag ikke til de mest ud-
fordrende terræner, er der som regel hjælp at hente fra de andre geocachere.

Da gps-teknikken i 2000 
gjorde det muligt for 
menigmand at udpege 
specifikke stdder ned til 
den enkelte bænk eller 
udsigtspunkt, begyndte 
geocaching for alvor at 
boome. Vil man ikke starte 
med at investere i en gps, 
kan man starte med den 
indbyggede i smartpho-
nen og en enkelt app.

1,3 millioner cacher, og sammen 
med koordinaterne finder man på 
hjemmesiderne en beskrivelse af 
cachen. En enkelt cache befinder 
sig sågar på den internationale rum-
station ISS.

De seneste to år er antallet af 
geocachere steget markant, og 
hobbyen har bred appel, fordi den 
kombinerer brugen af gadgets med 
naturoplevelser og en børnevenlig 
skattejagt efter de små bokse, der 
ofte indeholder bytteting.

Og for en ivrig løber som Christi-
an Syversen, der har gennemført 13 
maratonløb, kan gps-koordinater 

snildt fungere som ekstra kolorit på 
træningsturene med to-årige Emi-
lie i løbevognen.

Passer på mugglere
I bynært miljø kan det dog være en 
udfordring at lede under bænke, 
ved vejskilte eller andre befærdede 
steder uden at påkaldte sig nysger-
righed fra uvedkommende.

- Mugglere er dem, der enten 
bevidst eller ubevidst tager ud og 
ødelægger en cache. Derfor skal 
man som geocacher passe på med 
at være alt for åbenlys. Tricket med 
at binde sko eller stille tasken fra sig 

for at rode i den er heftigt benyttet, 
fortæller Christian Syversen.

Hygge og historie
Cache nummer fem på den histori-
ske vandring i Nyborg viser sig fra 
sin mest standhaftige side. De kro-
gede træer og lumske stammer er 
endevendt, da Anders Wegge Keller 
efter noget tid triumferer.

- Mon det er sådan noget som det 
her, vi leder efter, spørger han og 
holder et lille filmhylster op til stor 
jubel for flokken.

For syvårige Isabella fænger inte-
ressen især, når der er noget spæn-

dende at bytte i cachen, og pan-
dekager, slikposer og varm kakao 
tilfører turen et familievenligt hyg-
gepræg.

Selv når uskyldige lysninger med 
et enkelt blik forvandler sig til sten-
sikre geo-stier i en drabelig, forhi-
storisk kulisse.
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