Elektronisk
skattejagt

Vejret var vinterligt, da familien begav sig ud
på geocaching på den første søndag i skolernes
vinterferie.
Det kolde vejr var formentlig medvirkende til,
at vi ikke var mange denne søndag foran rådhuset i Løgstør. Eller også foretrak børnene
måske bare at finde kælkene frem, nu da sneen endelig lagde sig smukt over landet.

Naturvejlederen med det passende efternavn Winther og Karin
til fornavn, satte os hurtigt ind i, hvad geocaching går ud på.
Den korte version lyder, at man udstyret med en GPS, drager
på skattejagt i et geografisk afgrænset område.
Med hver sin GPS i hånden drog vi herefter ud i Løgstørs gader
og stræder. Let genkendelige må vi have været, som vi gik der
med blikket fast rettet mod kompasnålen og koordinaterne på
GPS’en, som ledte os fra post til post via på forhånd indlagte
koordinater.
Geocachere på jagt efter waypoints
ved Frederik den 7.’s Kanal.

Den lille filmrulle med logbogen er
fundet og undersøges nærmere.

Geocaching
www.geocaching.dk
www.geocaching.com

Modtageren har en nøjagtighed på ca. 3 meter, og når man
når frem til et såkaldt waypoint, indledes jagten på posten.
Den kan f. eks. bestå af en lille beholder, som man bruger til
at opbevare film i. I beholderen er der en seddel, en log, hvor
man kan skrive sit navn eller signatur, hvis man har en sådan.
Så kan andre cachere se, hvem der har været her. Posten
rummer desuden tal og bogstaver, som sammen med tilsvarende oplysninger fra de øvrige poster til slut giver koordinaterne til dagens sidste post, som er selve skatten.

Det velkendte bip fra GPS’en fortalte, at vi nu var meget tæt på.
Men jagten måtte ske diskret, da
en nærliggende kælkebakke fyldt
med børn og voksne kunne rumme potentielle mogglere. Efter
kort og diskret søgen mellem træerne dukkede en plastikkasse på
størrelse med en god madkasse
frem i dagens lys. Under stor
spænding blev låget lirket af, og
skattens indhold åbenbarede sig.
Det viste sig at være kuglepenne,
klistermærker og andre småting.
- Regelen er, at man må tage en
ting fra skatten på betingelse af,
Geocaching er for alle aldre.
at man selv lægger en ny ting i den,
fortæller Karin Winther, som sammen med 11-årige Thomas
spændt gennemgår indholdet i skattekisten.
Små 5 kilometers geocaching er til ende - vi har alle forbrændt
en Marsbar, og tillige oplevet Løgstør og det smukke kanalområde i snedækket vinterpragt.
I bilen hjemover er der udbredt enighed om, at vi skal på elektronisk skattejagt igen, når det bliver forår og sommer.
Og mulighederne er mange. Alene i Danmark er der næsten
9000 waypoints, og da geocatching er en verdensomspændende sport, kan den dyrkes stort set over hele kloden.

Akkurat som i Harry Potter kan man risikerer at støde på mogglere, som helst ikke skal få fært af posternes eller skattens
placering. Kunsten er derfor at nærme sig skatten diskret, så
man ikke vækker andres nysgerrighed.
Efter således at have krydset rundt i Løgstør, fundet poster
under buske, sten og affaldsspande og holdt eventuelle mogglere på behørig afstand nåede vi til slut frem til den store finale. Koordinaterne til sidste post blev tastet ind, og så gik det
i rask tempo mod målet, som GPS’en udstak ruten til.

Den sidste post er fundet og skattekisten
granskes nøje..

