
Geocaching i Sverige

Vid två tillfällen i år så har undertecknad, med familj, cachat
på semestern. Det var i påskas på Mallorca och i somras
på den årliga sommarseglingen. Det här kommer att
bli en blandning av reseberättelse och cachingtips!

På Mallorca bodde vi på den norra delen av ön och cacherna
var ganska utspridda. Med
hyrbil så tänkte vi samordna
våra andra utflyktsmål med
lite caching. Naturligtvis kom
vi till ställen där vi inte
hade hamnat annars, det
som vi uppskattar mest med
den här sysselsättningen.

Vad var det då för problem?
Vad hade vi missat i förbere-
delserna? Det började direkt,
hyrbilen hade ’en sån där
vindruta med metalltrådar’
och jag hade naturligtvis
lämnat min fina externa an-
tenn hemma! Vi körde om-
kring en halv dag utan att få satellitkontakt utan att inse
vad felet var. På grund av detta så missade vi (orkade
inte ta) en cache vid Formentor på nordligaste delen. Men
en fika på 5-stjärniga Hotel Formentor tog vi oss tid med!
En faktor att räkna med är att när man färdas i bergen på
västsidan är tiden. Vägarna är smala och vindlande och
hastigheten ligger på klart under 50 km/h här. Men det
finns ju några cacher här och det är den vackraste delen
av ön. En känd geocachare från Mölndal har ju lagt ut en
(GCGY34) vid en väg som ’man måste’ köra vid Sa Calobra!

Skillnader att cacha på
semestern och på semestern.
Av: jasy

Vidare åt sydväst så loggade vi en cache (GC85C4) i den
oerhört vackra dalen vid den gamla byn Deia. Där fick vi
lite sällskap i letandet. Fortsätter man ytterligare åt
sydväst så kan vi rekommendera ett besök på La Granja
som är ett levande museum i form av en stor gammal
lantgård. Allt från falkuppvisning till tortyrkällare!

Ett annat starkt minne är från trakterna söder om
det ’ökända’ Magaluff (GCHRA1). Där fann vi en
ammobox och en fantastisk vacker vik, med

sjörövargrottor och krog

En IRL-träff lyckades
vi också pricka in,
vid GCGP03, en fyrplats
med fantastisk utsikt!
Där var det nära att GPSn
blev kvar på muren,
oops! Totalt blev det 6
funna under veckan.

Hur var det då att segla
i Bohuslän och försöka
sig på kustnära cacher?
Ja, dyrt! Cacherna ligger
ju i allmänhet i samhäl-
len där man måste be-
tala hamnavgift! Inget

säger att man måste ligga kvar, men det är ju så

trevligt! Det blev 17 loggar för hesy och lite färre
för mig som via landvägen tagit en del tidigare.
Men besök med caching blev det på Käringön,
Smögen, Väderöarna, Hermanö och i Lysekil,
Kungshamn samt Fjällbacka. Vi besökte också pen-
sionatet som Buda drev i somras, men han var inte
där just då! Men vi förtöjde bara några meter från
en cache! Det finns fler cacher efter Bohuskusten
än på Mallorca, men med se- gelbåt så kräver det
en viss planering och gott om tid om man skall
hinna alla. Det blev även en oväntad IRL-träff på
Väderöarna. På väg till cachen såg vi några
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Cachingläget på Mallorca i april

Åsnecaching i Deiadalen.

Tortyrkammaren på La Granja.
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som klättrade uppför berget som vi var på väg till.

Vi mötte dem inte då eftersom vi tog en annan (jobbi-
gare) väg dit. Efter förrättat värv bestämde vi oss för en
pilsner på bryggcaféet och då var det någon som sa: ’Det
är väl du som är jasy?’ De vi sett tidigare visade sig
var Everblue och SEA GUL! Till råga på allt så hade
vi Everblues TB, ’Diving Duck’, med på seglingen så
han fick se den ute i verkligheten med cachare!

>> Fortsättning från föregående sida

TB Diving Duck vid bryggan i Smögen

Golden Gate
vid Alaska
utanför
Strömstad

Cachingfartyg vid Hällekind Pensionat

Slutsatser:

- Man kan inte planera för noggrant: Vi hade till
exempel inga spoilerbilder med oss, och som sagt
ingen yttre antenn till bilen på Mallorca. Nästa
gång kanske jag lägger spoilerbilder i PDAn!

- Ha så mycket utrustning du kan: På ingen av
dessa resor var vi uppkopplade, det skadar ju inte
att ha dagsaktuell information. Vi fick en bonuscache,
som vi inte hade data på, vid Hällekind tack vare att vi
mötte ett par cachande norrmän. Den utrustning vi an-
vände i båda fallen var en Etrex Legend med Mapsource
Europe och en HP Ipaq med GPX Sonar.

- Om ni har chansen: Planera för caching på resan, ni får
alltid se något nytt!

Fornminnen och geocachar
Av: Kopaka Nuva

Efter det att Riksantikvarieämbetet skickade ett mail
i slutet av augusti angående några olämpligt
placerade cachar i och nära fornminnen har det
varit en del diskussioner. Jag vill bara förtydliga
att det i geocaching.com´s regler framgår tydligt
att cachar inte får placeras i fornminnen och det
är även förbjudet enligt svensk lag. Det är svårt
att säga exakt var gränsen går för nära ett
fornminne men använd sunt förnuft, finns det risk
att GPSens felvisning gör att du hamnar i
fornminnet och kanske börjar rota omkring där

istället är det allt för nära! Om det är själva
fornminnet du vill visa så är en multi där
man skall hitta några siffror till exempel
på en informationstavla att föredra.

Vid placering av cachar i närheten av
fornminnen är det alltid bra om du gör
en ”reviewer note” och förklarar hur du har
gjort för att få cachen godkänd snabbt.

Tycker du någon befintlig cache är placerad tokigt
i/för nära ett fornminne, kontakta gärna
mig eller ägaren direkt så att cachen om så
krävs kan flyttas eller i värsta fall arkiveras.

Jag tror att vi alla vill hjälpa till att skydda och
vårda vår kulturmiljö och givetvis också genom
geocaching kunna visa upp den!

Eder reviewer

Kopaka Nuva




