
 
PPrroovvaa  ppåå  GGeeooccaacchhiinngg  !!!!!!  

Tycker du om att vistas i naturen och att upptäcka nya platser? 
Gillar du tekniska prylar och äventyr? 
Då kanske Geocaching är en hobby som kan passa dig! 
 
 
Geocaching är en modern och världsomspännande variant av  
skattjakt utomhus, men man har ingen  karta. 
Istället söker man efter gömda skatter, eller  
cacher, med hjälp av koordinater som hämtas på  
internet.  
Genom att använda en GPS-mottagare söker man 
sedan sin väg ut i natur eller stad för att hitta 
skatten. 
 

Hur kommer jag igång? 
Registrera dig på www.geocaching.com. Innan du är 
registrerad kan du inte få reda på några koordinater. 
Det kostar ingenting att registrera sig, men om man 
vill kan man bli “Premium Member” för en årsavgift på  
$30 och få tillgång till fler funktioner. 
 
Ange dina hemkoordinater på webbplatsen. När det är gjort kan man enkelt få en 
lista på cacher sorterade efter avståndet hemifrån. 
 
Välj ut några cacher att börja med. Studera beskrivningarna och lägg in 
koordinaterna i din GPS. Det är ofta en bra idé att anteckna uppgifterna från 
beskrivningen, eller att skriva ut den. 
 
Ge dig ut och leta! Koordinaterna tar dig till gömstället, men beroende på 
mottagningsförhållanden och annat får man ofta räkna med en felmarginal på ett 
antal meter. Sista biten får man därför ta hjälp av sin fantasi och eventuellt de 
ledtrådar som kan finnas i beskrivningen. 
 
Skriv i loggboken när du har hittat cachen. Du kan  även byta med eventuella 
bytessaker som finns i  lådan. Om du tar något ska du lämna något i utbyte. 
 
Återställ cachen och var noga med att stänga locket ordentligt. Fukt  är geocachens 
största fiende vid sidan av “mugglare”, dvs. folk som medvetet eller omedvetet 
förstör gömmor. Det är därför viktigt att återställa gömman ordentligt efter sig. 
 
Logga ditt fynd på www.geocaching.com och skriv några rader om dina upplevelser. 
Även om du inte hittar en cache bör du logga den på webbplatsen, eftersom 
cacheägaren då kan få en indikation på att något har hänt med cachen och att den 
behöver åtgärdas 



Vad behöver jag för utrustning? 
Det finns faktiskt geocachare som klarar sig med en bra karta och mycket 
tålamod. Normalt sett är dock minimikravet en GPS-mottagare. Dessa kan köpas 
nya för runt 1200 kronor och uppåt och väljer man begagnat kan det bli betydligt 
billigare. 
 
Observera att det ska vara en handhållen mottagare för fältbruk och inte den typen 
av GPS man använder för navigering i bilen. På de enklaste modellerna kan man 
knappa in koordinater och sedan visar en pil åt vilket 
håll man ska gå och hur långt det är kvar. Mer än så 
behöver man inte för att börja med geocaching.  
 
Lite mer avancerade GPS-mottagare har anslutning 
för datakabel, så att man kan ladda ner koordinater  
från sin dator för att slippa knappa in dem manuellt.  
Det finns även modeller som har färgskärm, 
höjdmätare, elektronisk kompass etc. Nästa viktiga 
del av utrustningen är cacheuppgifter.  Om man inte har information om cacher så 
kan man inte hitta några. Man kan antingen skriva ut uppgifterna på papper, eller 
varför inte använda en mobiltelefon med inbyggd GPS och lämplig programvara. 
 
Annan bra utrustning att ha med sig är ficklampa, papper och penna,  bytessaker,  
extra  batterier, fickkniv, handskar och karta. 
 

De vanligaste typerna av geocacher 
Traditional är den vanliga cachetypen med bara en gömma. Utmaningen ligger i att 
hitta den. 
 
Multicache är en cache som består av flera steg. Vanligen  anger  koordinaterna  på  
webbsidan den första gömman och där hittar man koordinaterna till nästa. Loggar 
gör man när man hittat den sista i kedjan. 
 
Mystery är en cache som brukar vara knuten till ett problem som måste lösas för 
att man ska hitta  gömman. Koordinaterna som anges i beskrivningen är falska, men 
pekar oftast på en plats någon kilometer från den riktiga platsen. En del  
mysterycachar kräver att man hämtar ledtrådar till lösningen från andra cacher. 
 
Event är en träff för geocachare, ofta med någon form av lättsamt tävlingsmoment. 
 

Travel Bugs och Geocoins 
När du finner en av dessa så kan du ta dem med till en annan cache. Tanken med 
dessa är att de skall resa så långt som möjligt. Med hjälp av Google Earth kan du även 
få en bild av hur de rest, ibland jorden runt. Du registrerar deras resa på liknande 
sätt som de cacher du funnit. 



 
GPS inställningar 

En GPS-mottagare har en uppsjö av inställningsmöjligheter. För att de koordinater 
man matar in verkligen ska leda dit man hade tänkt sig är det viktigt att ställa in rätt 
kartreferenssystem och positionsformat.  
Vid geocaching ska referenssystemet WGS84 användas tillsammans med 
positionsformatet hddd°mm,mmm’,  dvs.  latitud/longitud   på  formatet grader och 
minuter med decimaler. 

 
Behållare 

I cachebeskrivningen brukar behållarens storlek vara angiven, en uppgift som är bra 
att känna till när man letar efter möjliga gömställen: 
 
Nano – Den minsta typen, ofta magnetisk, 10-15mm i längd och diameter 
Micro - 35 mm filmburk eller motsvarande. 

Small - Liten behållare från medicinburk till mindre 
glassburk eller motsvarande. 
Regular  - Matlåda, glassburk eller motsvarande. Oftast 
1-2 liter. 
Large  - Stora behållare på 5 liter eller mer. 
 

Svårighetsgrad och terräng 
Med siffror 1-5 anges en svårighetsgrad där t ex D1/T1 bör kunna tas fram av 
en rullstolsbunden person. Allting därutöver graderas uppåt till D5/T5 som 
innebär både ordentligt gömd samt att utrustning behövs, ex vis rep. 
 

Lite historik 
Geocaching som  aktivitet  startade  i  USA i  maj 2000, ett par dagar efter att den 
störsignal som påverkade noggrannheten i GPS-systemet stängdes av. Snart 
presenterades en webbplats www.geocaching.com.    
På mindre än en månad hade idén växt till en hobby med regler, gömmor, epost-listor, 
diskussionsgrupper. 
Idag finns det över 1 600 000 cacher i världen. I Sverige är antalet gömmor drygt 
46 900 och de blir fler för varje dag som går. Man uppskattar antalet användare till 
drygt 5 miljoner jorden runt. 
 



 
Vill du veta mer? 

Den officiella webbplatsen för allt som rör geocaching är den amerikanska 
www.geocaching.com. Där hittar man information om alla cacher och det är även där 
man registrerar sina fynd. På den svenska sidan www.geocaching.se finns information 
om geocaching i Sverige. Den innehåller kartor, diskussionsforum, nybörjarguider, 
hjälpmedel, länkar och mycket annat. 
 

Skinnskatteberg 
I Skinnskattebergs kommun finns idag 225 cacher, detta placerar vår kommun 
som den per capita, cache-tätaste kommunen i Sverige. De flesta är utlagda i 
Riddarhyttans och Skinnskattebergs närhet men om du tittar på kartan så ser du 
att de fyra väderstrecken är väl intecknade. 
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