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Varti5r sldppa GPSen pd fritiden?
GPS systemet har piverkat vardagen frir minga av oss med
tilliimpningar inom omriden civerallt i samhiillet. En del av
oss har till och med fitt en ny hobby, Geocaching! Sjiilv hit-
tade jag fenomenet eftersom jag lilste pi de flesta stiillen pi
natet som handlade om GPS och relaterade dmnen. Pfl den
tiden (i mitten av 1990+alet) silde jag GPSer, och bl.a.del-
tog jag tillsammans med representanter for de flesta GPS-
importorena i Sverige i Teracoms turnd d:ir de ville siilja sin
konektionstjiinst, EPOS, och vi andra ville slilja hirdvaran
och krinna av marknaden. Vi mritte minga som var skeptis-
ka inom s6viil lantmriteri, skogsbruk och transporlniiring,
men idag si rir minga av de tankar som vi hade di full verk-
lighet!

Varfrir skriver jag di i Sinus om detta? Jo, jag iir dvertygad
om att mfrnga liisare ocksi kan ingi i den grupp som grirna
kombinerar sitt teknikintresse med upplevelser i skog och
mark. Om man generaliserar en smula si iir det wa huvud-
kategorier av Geocachare: Teknikndrdar som gillar att
komma ut i naturen och naturmzinniskor som iir nyfikna p5
teknik. Till frjrsta kategorin h6r bl.a. IT-tekniker som ofta
har all upptiinklig utrustning. Den andra kategorin inklude-
rar scouter som vill prova pi "en modern kompass" och seg-
lare som kommit pa eft sAtt att anvdnda sin GPS dven utan-
for bfltsiisongen. Till dessa sA kommer alla mdjliga under-
grupper som kartfantaster, iiventyrare, speleologer, maraton-
ldpare med flera. Oavsett rivriga intressen sfl finner man
siikert en intressant vinklins fdr att intressera sis fdr
Geocaching!

Hur beskriver man Geocaching?
Geocaching rir en sporl frir alla som iiger en biirbar GPS-
enhet. Man kanske kan kalla det fdr en modern version av
gcimma nyckeln eller skattjakt. Nflgon gdmmer en burk el1er
liknande n6gonstans, med en loggbok och en penna som
viktigaste inneh6l1. Sedan publicerar man si noggranna
koordinater som mojligt, ibland tillsammans med ledtridar,
pi en webbplats pi Internet. Intresserade kan sedan leta upp
gcimman (geocachen) och anteckna sig i loggboken. Nzir
man dr uppkopplad nrista g6ng loggar man ocksi pi sidan pi
ndtet, si att alla kan l:isa loggarna utan att leta upp skatten i
friga. Man kan ta ett fcirem8l frin cachen, men bara om man
liimnar ett nytt. Det finns olika typer av gdmmor och olika
svirighetsgrader. Allt frin smi filmburkar mitt i stiider till
s.k. multicachar med upp till ett dussin delsteg innan man
nir milet som kan ligga langt ut i ddemarkenl Ibland arran-
geras trdffar (s.k. Events) frir skattscikare, diir koordinaterna
fcir platsen diir man skall mdtas l[ggs ut pi samma szitt som
fcir en vanlig gomma, men med till2igget att de bara griller ett
visst datum och klockslag.

Geocaching iir ett sammansatt amerikanskt ord som bestir
av GEO frin det grekiska geo som betyder jord, mark och
CACHING frin det engelska ordet cache som betyder gcim-
stlille, gdmd proviant.

Hur borjade det?
Fdrsta Maj 2000 stiingdes den fcirhatliga SA-stdrningen av i
GPS systemet. Detta kan vi tacka Bill Ciinton f6r, men han
blev viil mer kiind fdr andra saker... Detta ledde till att en
fdrsta gomma lades ut av Dave Ulmer redan tredje maj i
Portland, Oregon, USA. Det fanns ju ingen Geocaching.com
de, utan den publicerades i ett diskussionsforum
(sci.geo.satellite-nav). Den loggades redan inom ett par
dagar och sporten var f6dd.
Mika Teague skapade en sajt som visade de frirsta grimmor-
na och i juli 2000 upptzicktes denna av Jeremy Irish som
myntade begreppet Geocaching och skapade grunderna till
dagens Geocaching.com. "And the rest is history" som det
brukar heta. I skrivande stund finns det 152887 s0mmor i
2l4landerl

Tidig Geocaching i Sverige

Ungeflir ett 6r senare hade de fcirsta gommoma registrerats i
Sverige. Bland de fdrsta aktiva var Christer Lindh pA
Utsidan.se och underlecknadl Den fdrsta som jag sokte efter
var "Dr Alban" (GC16B) som 169 nlira diir "Geocaching

Historical Place" (GCCC50) ligger idag, bida dessa centralt
placerade i Gdteborg. Tyvlin var den fiirstnzimnda borta
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redan niir jag kom dit. Men kvar finns ddremot "Americana

Cache" (GC602) som 5r den iildsta fortfarande aktiva i
Sverige, utlagd den tredje april 2001. Den tog jag tillsam-

mans med familjen fem dagar senare. Det var en New
Yorkbo p& besdk i Gdteborg som placerade denna.
Under viren samma ir grimde jag en serie som var rimnad
att cika intresset hos nigra av de svenska importcirerna, allt-
si heter de Garmin, Magellan och MLR med Challenge i
efternamn. Si hiir tidigt var dock leverantrirerna helt ointres-
serade och sig inte alls potentialen.
Si hiir lingt si var tempot ganska lugnt inom Geocachingen
i Sverige, varje ny gomma i niirheten var en sensation! Trots
att jag mailat tekniktidningar, bittidningar och andra redak-
tioner si var intresset svalt. Under htisten var det dock nigra
hdndelser som b6rjade aff satt fart pi intresset. Den 9 augusti
siinde Vetandets Vlirld i Sveriges Radios Pl ett inslag om
Geocaching, det var Christer Lindh som fdljde med ut till en
gomma vid Arlanda " Final Approach to ESSA" (GC951).
Nagon pd Gdteborgs-Posten hade hdrt detta och ringde
Christer och undrade om det fanns nigon i Gdteborgstrakten
som holl p6, och det gjorde det ju... Det resulterade i att GP
skrev om "GPS diren som letar skatter med hjiilp av satel-
lit" och publicerade historien om niir jag ledde GPs journa-
list och fotograf till "Free Phone" i Angirdsbergen ndra
Sahlgrenska Sjukhuset i Gdteborg (GC1DA1). Dettavar 7
oktober 2001 och ledde det till att nigra nya brirjade med
caching... I artikeln refereras det till att det finns 45 gdmmor
i Sverige och "nigra i Gciteborg"! De bida repoftagen ar ett
par exempel pi medias makt. Silunda okade intresset i
Sverige markant efter denna hrist och nu finns det mer;in
3400 gdmmor registrerade i Sverigel

Om man inte nrijer sig med att leta saker som ligger still, si
finns det nigot som heter Travel Bugs. Det dr "resande skat-
ter", en liten figur med en vidhiingande ID-bricka. Dessa har
olika uppgifter och mil, men gemensamt iir att de skall resa
runt mellan olika gdmmor. Jag har t.ex. en liten isbjorn som
varit i siviil Kina som USA!

Hur biSrjar man?
Det fcirsta man bcir ha lir en liimplig GPS-mottagare. En
enkel handhillen gdrjobbet, men fdr att forenkla s3 brir den
i alla fall ha mrijlighet att kommunicera med dator. Dfl blir
hanteringen av alla waypoints betydligt mer rationell.

Om man gir in pi webbplatsen s[ finns det olika sokmojlig-
heter, man kan t.ex. utgi fran sitt land eller sina hemkoordi-
nater. Sedan rir det bara aft vdlja en grimma i ntirheten och
som har nflgon form av intresse. Det finns olika typer av
gdmmor och olika svflrighetsgrader.

Om man gillar teknik och kartor si finns det miingder av
hj?ilpmedel att tillgi. Minga har ett eller flera kartprogram
for planering, ett program for att hantera de datafiler i GPX-
format som man kan hrimta hem (om man dr betalande med-
lem), ofta ett program i handdatorn fcir informationen si att
man kan cacha utan massa papper i ryggsiicken.

Beroende pi vilka gcimmor man skall besrika si kan man
behciva varierande utrustning, nigra exempel: Vadarstdvlar,
klattringsutrustning, fi cklampor, gummibit, dator, mobiltele-
fon, digitalkamera etc. A11t beror pi fantasi och ambition hos
den som lagt ut gdmman. Personligen uppskattar jag framfor
allt att komma till nya vackra platser som nigon varir vanhg
nog att leda mig till.

I princip kan man skriva hur mycket som helst om
Geocaching, men eftersom det iir en Internetbaserad syssel-
siittning sfl fdreslir jag att du liiser vidare pi niitet. Det finns
atskilliga webbplatser och diskussionsforum att pkija ige-
nom.

Ett par ltimpliga platser att bdrja l[sa mer:
www.geocaching.se
www.geocaching,com
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