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Tack allihopa för era åsikter och synpunkter om e-zine
Puuuh! Det var nervösa hedbergare efter vi hade släppt första numret av tidningen... Vi måste verkligen
få tacka för all positiv uppmärksamhet vi fick. Det känns jätteroligt och gör det hela lite lättare att
motivera. Vi har inte märkt av någon som har motarbetat tidningen, utan tvärtom - alla vill hjälpa till
på ett eller annat sätt, och det är vi mycket tacksamma för. För denna tidning är resultatet av svenska
geocachare som samarbetar. Visst kan den bli lite av �klubben för inbördes beundran� ur utomståendes
synvinkel, men den fyller verkligen ett behov. Detta är en utspridd sport som man kan hålla på med
alldeles ensam eller ihop med en massa andra människor. Vi ser varandras användarnamn titt som tätt,
kanske har man haft besök av någon i sin egna cache, eller rentav undrar man vem den där människan
var som besökte en viss cache före en själv? Det kan man få lite svar på här. Man behöver givetvis inte
berätta sitt riktiga namn, eller alla detaljer om sig. Det är inte det viktigaste tror vi. Det man främst
vill läsa om är en liten inblick om hur andra cachar, vilken utrustning de använder, vilka cacher de
tycker om, vad de rekommenderar och så vidare... Vad kommer du hitta i detta numret måntro? Jo, en
intervju med Sveriges meste cachare - HakanA, första delen av en serie om en undervattenscache,
reportage från två Göteborgsevent och lite annat smått och gott.
Ni får ha det bra, så ses vi kanske ute vid nån stenbumling i skogen snart...
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Fler buggar än
gubbar...
På Alla hjärtans dag så var
det avspark för Bugracet i
Göteborg. Det var 33 buggar
som startade från eventet
och de skall ta sig till cachen
Sentinel View i Sydafrika och
sedan tillbaka till Göteborg
igen. Det var faktiskt fler
buggar än människor på plats

Geocaching i SverigeGeocaching i SverigeGeocaching i SverigeGeocaching i SverigeGeocaching i Sverige
Porträttet:
HakanA, Sveriges
meste cachare...
HakanA är en mytomspunnen cachare, få har
träffat honom. Men nästan alla måste ha sett
resultatet av hans framfart. Han har hittat
över 1000 cacher, och han berättar i en stor
intervju om sig själv, vilken teknik han har
använt för att komma upp i de höga siffrorna,
och om sina framtidsplaner...

Läs mer om HakanA på sidorna 7-9.

hedberg

En gratis och oberoende tidning som utges av Geocachingtokar för andra geocaching-tokiga
människor i vårt avlånga land och även för andra likasinnade i utlandet. Vassego� och njut!

Oss veterligen var det Sveriges största event någonsin. Det dök till och med upp deltagare från Norge
utan förvarning, vilket var extra roligt. Det var norska Hysse, hbrx och den i Norge ökände
geocachinghunden Tjukken som visade fram nosen på eventet. Det blev till och med kö vid de närmsta
cacherna när alla rusade dit för att lägga i en bugg, något som var en ny upplevelse för alla inblandade.

Mer om Bugrace-eventet hittar du på sidan 10.
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GEOCACHARE MED SMÅ SMÅ FÖTTER...

Detta e-zine (Geocaching i Sverige) har inget direkt med Geocaching.com och/eller Groundspeak Inc att göra, förutom att vi alla
är användare av deras hemsida. Det som vi skriver här är helt fristående från dom.. Varför skriver vi så här? Jo, det kan alltid
finnas någon som blir sur och gnäller hos dom, och så kommer dom och gnäller på oss. Så gnäll på oss direkt istället!

Att geocacha med småbarn är inte alltid det lättaste. Det som var roligt för en stund sedan är inte
roligt längre. Men vi har frågat två geocachande småbarnsfamiljer om tips och råd hur man lättast får
med sin lille krabat på geocaching.

För de allra minsta barnen som kräver barnvagn bör man kanske kolla upp hur möjligheten är att ta sig
fram med vagnen. En skogscache kan faktiskt vara lättare att ta än en citycache! Det kan ju vara så att
skogscachen ligger nära en stig, medans citycachen ligger i mitten av en hundra steg hög trappa.

Man bör inte försöka förklara för barnen vad en GPS är och hur den fungerar, det krånglar nog till det
för de minsta. Man ska istället göra det roligt att hitta cacher. Enklast är om man döper om ordet till
�skatter�, för vilket barn vill inte gå på skattjakt?

Ett sätt att få småbarnen att tycka det hela är spännande,
är att rita skattkartor ihop med barnen innan. Sen när man
kommer ut till en skatt, så kan man faktiskt låta barnen
leta med en karta i handen.

Ett dåligt sätt är att utlova barnet att cachen skall innehålla
något speciellt. Om man har en biltokig son, lova inte att
det finns bilar i skatterna, för vad händer om det inte finns
det, och man har glömt att ta med sig någon bil att lura
barnet med att det fanns i lådan? Jo, barnet blir nog ledset
och tycker inte det var lika kul längre. Försök istället att få
barnet att tycka det är kul att hitta lådorna, gör gärna
sagor och berättelser om det hela.

Tors Jägare började att geocacha i höstas, till att börja med
så använde de inte ens en GPS utan gick på kartor, spoilers
och med hjälp av loggar med ibland tillhörande bilder. De
har fortfarande ingen GPS, men får ibland låna av bekanta,
vilket underlättar. De minns bland annat när de skulle ta
Oakland (GCB5E5), och fick stora problem då det inte fanns
något att orientera sig emot utan en lång klipphäll på ca 100 meter fick utforskas bit för bit innan dom
hittade cachen.

Deras bästa tips när det gäller att få med barnen på geocaching är att man själv skall tycka det är roligt
och vara engagerad, vilket smittar av sig på barnen. Deras son tycker alltid det är spännande att hitta
en skatt.
- Viktigt att låta barnet hitta skatten när man kommer fram och kanske hjälpa till lite, peka ut var man
tror att den är och så får han ta fram den. Oftast är det sonen som får välja �skatt� om det inte är

Fortsättning på nästa sida...

Jonathan från Tors Jägare vid örsjö (GCHFP2)

något speciellt som pappa vill.

Sonen Jonathan tycker sig se skatter i varenda klippblock, skrevor eller
liknande hål i träd eller annat, så fort han är ute.

Vilken cache tror ni att Jonathan uppskattade mest?
- 1701 #2 (GCF234) gillade både Jonathan och vi, den är förlagd vid en
hinderbana i Jonsered som är tillverkad av scouter, berättar pappa.

Något man inte skall säga till barn för att få med dem på geocaching?
- Kan inte komma på något direkt, men resan i bilen får nog inte ta för
lång tid utan att det händer något hela tiden.

Andra som har erfarenhet av utöva geocaching med barn är hedberg vars
son Gustav har varit med och hittat många skatter.

Gustav från Hedberg ritar i loggboken
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...fortsättning från föregående sida...

Snart fyraårige Gustav älskar fullständigt ibland att vara
ute och leta efter skatter, medans han är otroligt emot
det ibland, men det är ju så som det är med småbarn,
humöret svänger...

Något som Gustav varit med på en hel del är locationless
cacher, för han är en fullständigt linslus som älskar att
hålla i �PPSen�, ja, så kallar han GPSen.

Snart kommer kanske även hans dagiskamrater att vara
involverade i Geocaching. Många barn är nämligen
väldigt intresserade av skattjakt, pirater och sjörövare,
och detta är något som man har tänkt vara lite av ett
tema nu i vår på dagiset. Tanken är att man skall
tillsammans med personalen gömma en skatt ute i
skogen. Barnen skall tillsammans med personalen rita
kartor och så skall de ta sig till skatten. Att blanda in
GPSer blir antagligen för avancerat har man kommit
fram till. Tanken är att barnen nångång ibland skall få
gå på skattjakt och hitta sin egna skatt som kommer
vara registrerad hos Geocaching.com, och där man
kommer skriva att besökande cachare gärna skall lämna
en hälsning till barnen och/eller något överraskande som barnen kan finna
roligt, spännande och intressant...

Dagiset är ett så kallat Ur & Skur-dagis, vilket innebär att de är ute flera
timmar om dagen i alla typer av väder, och är varje vecka ute på långa
skogspromenader där man undersöker naturen. Utvecklingen att cachen
kommer att ske i samarbete med personalen, kanske kan man bygga en
liten trälåda runt en glassbytta, så att det blir lite mer skattlikt utseende?

Så vem vet, om några år är det kanske just barn som Jonathan från Tors
Jägare och Gustav från hedberg som är de drivande inom svensk Geocaching?

Gustav med sitt pippihår hjälper
till att logga en locationless,
undra vad folk i utlandet tror om
oss i Sverige efter denna bild?

Fakta
Tors Jägare
Pappa, mamma,
Jonathan 4 år &
Jenny 1 år.
GPS: Ingen
Bor: Göteborg
Började: Sept 2003
Hittat: 38 cacher
Gömt: 5 cacher

hedberg
Pappa, mamma &
Gustav snart 4 år.
GPS: Etrex Legend
Bor: Göteborg
Började: Aug 2003
Hittat: 285 cacher
Gömt: 48 cacher

Om ingen lägger ut några cachar finns det ju heller inga att hitta. Nedan ser du vilka
svenska geocachare som lagt ut flest i år samt i högerspalt ser du bild på tre kända
geohundar och vad dom har sniffat fram totalt! Som vanligt är statistiken från Bo &
Elisabeth, baserat på data 04-03-02 från Geocaching.com

Gömst flest & skällt mest
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Hjortfot är en hjältinna
Låter namnet Hjortfot bekant? Hon är hjälten i kampen mellan vita
och indianerna i en serie ungdomsböcker från anrika Wahlströms
förlag. Cacharen Hjortfot ägnade mycket tid åt att läsa dessa böcker,
därav namnet. Hon är 25 år, bor i Linköping och kommer från en
riktig cacharfamilj där såväl pappa och mamma som bror är aktiva.
Hennes föräldrar är Bo & Elisabeth, och Elefantfot kallar sig hennes
bror för. Hon använder sig av en Garmin Etrex Vista samt handdator
när hon geocachar, oftast tillsammans med sin sambo.

När Bo & Elisabeth hittade sin allra första cache var hon bortrest.
När hon sedan träffade sina föräldrar igen hann hon inte kliva ur bilen
förrens Bo & Elisabeth hade packat in sig själva och fika, och så var
de allihopa på väg mot Hjortfots allra första cache.
- Vi skulle till spanska väner (GC3314), Tivedens dåvarande enda
cache. Efter en flera kilometer lång vandring nådde vi platsen och
ett gäng med personer som irrande runt på berget, nämligen fler förstagångscachare! Jag fann snart
burken och vi satte oss ner och tog en välförtjänt fikapaus. Det var det första cacheäventyret och
sedan dess har det fortsatt med många vandringar och intressanta upptäckter runt om i landet.

Någon cache ute i landet som har varit en extra upplevelse?
- Jag har många trevliga cacheminnen, om jag skall plocka ut ett så är det nog
Beware of the trolls (GCG3JJ). Tack vare beskrivningen och tidigare loggar var vi
väldigt förväntansfulla på cachen. Efter en lång promenad kom vi fram till en
fantastisk trollmark där det fullkomligt kryllade av troll. Ni som har varit där vet
vad jag menar, och ni andra får sätta upp denna på listan över såna ni måste ta
nån gång.
- En som kunde ha varit helt omöjlig var The mines of Lord Svante Sture (GCE157).
Ledtråden var att cachen skulle finnas under en sten. Att det kunde finnas några
stenar att välja på kunde man ju ha räknat ut eftersom det var en Anders & Inger

Lite blandade bilder på cachare/cacher

Erst i underjorden vid cachen
Upponer utanför Skene.

Mala beundrar utsikten vid
hedberg #20 (RV40 cache no 3).

GCH661 GCHAT8GCGGJ1

cache, men att det skulle vara så många kunde vi inte ens drömma om!
- Vi möttes av ett gigantiskt stenfält med miljoner stenar att välja mellan.
Till slut vände vi på rätt sten, och kunde pusta ut medans vi loggade.
Cachen är väl värd ett besök, men förbered er bättre än vad vi gjorde.

Vad är annars roligast med geocaching?
- Det som gör geocaching så roligt är att man kommer till så mycket
spännande cacher som oftast är placerade vid någon historisk plats, vilket
gör att man lär sig om bygden eller staden samtidigt som man letar.
- Då och då springer man på andra cachare också, sannolikheten att man
skall befinna sig vid en cache samtidigt som någon annan är ju mycket
liten, men det är väldigt roligt när det händer.Hjortfot med sambo

Hjortfot poserar vid Wasen GC2CC4

Trärör som
trappsteg vid 88 steps
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Träffa andra cachare
Dessa event arrangeras i Norden under våren 2004
så vitt vi känner till just nu!

April
17 World CITO day

Maj
22 �Mand eller Mus?� GCF6DS Köpenhamn

Från flera av eventen kommer det att komma
utförliga reportage.

I nästa nummer kan du läsa mer om det danska
eventet �Mand eller Mus?� som tydligen ska vara
något i hästväg enligt arrangörerna.

Det finns även planer på ett västsvenskt tvådagars
event i sommar. Vi rapporterar även om detta blir
verklighet eller inte.

Vi gjorde detta!
Layout, idé och produktion: hedberg
Korketurlässning:) Mummlan
Statistik: Bo & Elisabeth

Vi tackar alla som har bidragit med idéer, foton
och ställt upp på intervjuer.

I nästa nummer kan du läsa om bl a detta:
- Geocaching i svenska skärgårdarna
- Andra avsnittet om undervattenscacher
- Många fler intervjuer
- Och ett nytt porträtt på en geocachare
samt lite annat smått och gott. Men vi behöver
er hjälp; kom med tips, idéer, foton och annat
som behövs för att göra denna tidning!

Ni kan maila oss via GC eller på denna adress:
claes.hedberg@home.se

TREVLIG KVÄLL TILLSAMMANS PÅ PUBEN
Onsdagen 25 februari var det ett internationellt event i Göteborg på en holländsk pub, när en tysk
cachare vid namn emzett kom på besök. Totalt dök sju personer upp, och hade det mycket trevligt.

Anledningen till eventet var att tyske
geocacharen emzett kontaktade hedberg,
eftersom han skulle till Göteborg i två
veckor och undrade lite om vilka cacher
han skulle sikta in sig på. Emzett har med
en bugg i Bugracet som hedberg arrangerar
och idén föddes att träffas på en pub och
ta något gott att dricka och samtidigt
utbyta travel buggar, erfarenheter och
berättelser. Idén var mycket bra, och
tillställningen var mycket trevlig.

Hedbergarna hade med sig två buggar och
Emzett hade med sig tre, varav en var en
bok man skulle skriva i. Alla på eventet
(utom fotojoc som gick tidigare) loggade
den buggen och skrev en hälsning i boken.
Snart kommer den placeras ut i någon
cache. De andra två buggarna han hade
med sig var en granitsten som geologen Tigwash la vantarna på, lämpligt för en geolog, samt en annan
bug som hedberg tog hand om.

Sen framåt småtimmarna så plockades emzett bärbara
dator upp, och han visade drygt 120 bilder från sina
olika geocachingresor runt om i världen. Mesta delen
av bilderna var från hans olika resor till Sydafrika,
fantastiska bilder från bergstoppar. Bland annat kan
nämnas att han är den senaste som hittade Sentinel
View som är vändpunkten för buggarna i Bugracet,
och han visade upp bilder från bergstoppen där den
ligger gömd. Han hade mycket information att berätta
om de olika cacherna.

Från vänster: fru hedberg, tigwash, dogwash, emzett
och J-mannen. Saknas på bilden gör herr hedberg &
fotojoc.



Geocaching som en del i ett miljöprojekt
År 1992 startades Green Apple Map i New York, och numera ingår
den svensk miljökartan i det globala nätverket Green Map System.
Fler och fler gröna kartor utvecklas i fem världsdelar. De har olika
inriktning och fokus: miljöpedagogik i skolor, högskoleutbildning,
grön turism, lokalt miljöengagemang etc...

Sveriges första Green Map gavs ut i höstas och heter Miljökarta
Västra Götaland. Det består av ett 60-sidigt häfte som berättar om
olika miljöprojekt i Västsverige. Det finns kartor och information
om olika satsningar på att få en renare värld. Det är organisationen
Ekocentrum i Göteborg som producerar kartan, och som i sam-
arbete med Geocachingpionjären Jasy startade Geocaching Green
Map, eller GGM som det förkortas. Det går ut på att gömma cacher
vid olika miljöprojekt som finns listade i västsvenska miljökartan.
Kartan kostar normalt 40 kronor, men är tills vidare gratis för geo-
cachare, som kan beställa den via medlem.spray.se/jasy

I dagsläget finns det åtta GGM cacher utlagda:

GGM #1 - The project take off (GCGYB7)
Gömd av jasy 030920 vid Nordens Ark, park i bohusländsk natur
för utrotningshotade djur.

GGM #2 - Kvillebäcken (GCGYPC)
Gömd av jasy 030924 vid Kvillebäcken, en bäck som går genom ett gammalt kulturlandskap.

GGM #3 - Ekocentrum (GCH65K)
Gömd av jasy 031104 vid Ekocentrum, som har Sveriges största miljöutställning, och ger ut miljökartan.

GGM #4 - Universeum (GCHA93)
Gömd av Gavia 031202 vid Universeum, som är ett upplevelsecentrum med bla akvarium och regnskog.

GGM #5 - Earth (GCHRRX)
Gömd av hedberg 040227 vid Lärjeåns Trädgårdar, en ekologisk handelsträdgård samt cafe

GGM #6 - Water (GCHRRY)
Gömd av hedberg 040227 vid Svankällans Våtmarkspark, en f.d fiskodling som byggts om till park.

GGM #7 - Fire (GCHRRZ)
Gömd av hedberg 040227 vid Preem, miljöanpassat oljeraffinaderi.

GGM #8 - Air (GCHRT0)
Gömd av hedberg 040227 vid hamninloppet, vindkraftspark vid vidsträckt utsikt över Göteborgs hamn.

Vad krävs för att lägga ut en egen GGM-cache?
- Det krävs inte så mycket mer än en extra dimension i planeringen. Har jag något miljöintresse? Och i
så fall inom vilket område? Om man har minsta miljöintresse så tror jag att man kan få massor av idéer
från kartan. Det finns så många olika områden och platser så det är nog inget problem. Börja med att
välja ut en plats, bestäm namnet på cachen och registrera den hos mig. Sen är det bara som en vanlig
cache, dock en som gör livet lite grönare!

Varför startade du detta projektet?
- Efter att ha lagt ut ett antal cacher �bara för att� så ville jag ha lite mer tanke bakom. Många har
lagt ut fantasifulla multicacher, och vi har haft några olika event. Men går det att påverka Geocachares
beteende? Detta är ett sätt att prova, dilemmat är ju att det brukar ingå en hel del bilåkning och det
är ju emot tanken. Men det finns ju åtminstone cachare som kör miljöbil, och å andra sidan någon som
kör motsatsen...

Slutligen, vad säger du till alla cachare som funderar på att lägga ut en egen GGM cache?
- Välkommen att hänga på. Och hjälp gärna till att utveckla tanken, avslutar Jasy.
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PORTRÄTTET: HÅKAN HAR HITTAT FLEST
20 september 2002 fanns det en artikel i Värmlands
Folkblad om �Vuxna på skattjakt�. Den intervjuade var
Håkan Ahl, kanske mer känd som HakanA inom
Geocachingkretsar. Vem är då Håkan? En 46-åring från
Värmland som är den som har hittat flest cacher i Sverige,
och en av de som har hittat flest cacher i världen.

Håkan försökte få sin bror att börja geocacha häromåret,
när de bägge åkte på semester till Skottland ihop. Det
blev bara en cache, för hans bror tyckte det var så tråkigt
med geocaching.

Hur kom det sig att Håkan var med i tidningen då?
- En kvinnlig journalist mailade mig genom Geocaching,
hon hade hört ett radioreportage om det hela och sen
gått in på hemsidan och sökt upp en cache i Karlstad som
råkade vara min.
- Det var lite skräckblandad förtjusning, det blev ju
mycket större än jag hade trott. I papperstidningen var
det halva första sidan och och ett helt mittuppslag. Det
var ändå inte så många som hörde av sig om det, kanske
10 st...

Vem är då Håkan, undrar man?
- En 46-årig civilingenjör som bor i Karlstad med mina två
barn Johan och Mimmi som bor hos mig varannan vecka.
När jag var yngre sprang jag mycket orientering, men fick
sluta i början av 80-talet efter några efterhängsna skador.

Fortsättning på nästa sida...

Foto: Håkan Strandman/Värmlands Folkblad

Efter det har jag rört på mig alldeles för lite och både midjemått och vilopuls har ökat som konsekvens.
Därför var det tur att jag träffade på geocaching som nu har blivit min enda motion och hobby.

Hur kommer det sig att du började med geocaching?
- Jag läste en artikel i Ny Teknik där det fanns lite information om geocaching. Jag kände direkt att det
var något för mig. Jag köpte min Vista sent på hösten 2001 från England och bekantade mig med den
under vintern. På våren 2002 började jag med geocaching i praktiken. Min första cache togs 9 maj 2002
och det var Oxelbacken som ligger uppe på Kinnekulle. Dessutom hade jag turen att vara först till den
gömman. Tala om bra start!

Vad använder du för utrustning idag?
- Fortfarande min Garmin Etrex Vista med MetroGuide 5. Det funkar i allmänhet riktigt bra även för
bilnavigering. En väska med lite ombyte och en matsäck som mest består av kaffe, smörgåsar, frukt och
mycket mineralvatten. Blir det en riktig långväga tur kan jag ha lite pasta och köttbullar med som
förstärkning.

Du har ju hittat nästan 1000 cacher, hur känns det att vara den i Sverige som har hittat flest?
- Jo det är ju väldigt kul även om det inte är ett mål i sig för mig. Från början hade jag inget mål alls
mer än att bara ha kul så första året blev det cirka 100 st. Då inbillade jag mig att det inte skulle gå
att leta gömmor på vintern, så jag lade av redan på hösten och tänkte ta upp det igen på våren.
- Men så tänkte jag passa på att ta en gömma som låt ute på en ö, dvs på gå isen för att nå den, och
när det gick bra så insåg jag att det går alldeles utmärkt att geocacha även på vintern.
- Då kände jag hur det kittlade i kroppen och att få komma igång igen, så det full fart direkt i januari
2003. Längre fram på våren så hade jag hittat cirka 400 stycken, och så fick jag för mig att jag skulle
försöka komma upp i 1000 stycken.
- Jag vet faktiskt inte varför, utan det blev bara en tanke som slog rot och nu när jag är så nära är det
faktiskt en extra sporre, särskilt när det är segt att komma upp tidigt på morgonen. När jag har nått
målet så ska jag börja placera ut lite fler här i Värmland så det kan uppmuntra fler att börja med
geocaching.



...fortsättning från föregående sida...

Det är inte ovanligt att du hittar 30 cacher om dagen, hur sjutton går du tillväga?
- Det har ju sina rutiga skäl och randiga orsaker till att det blivit så. Från början fanns det ju nästan
inga gömmor alls i närheten av Karlstad, så jag var beredd på att det skulle behöva bli en hel del bil-
åkning för att hålla på med detta. Då blev det också naturligt att jag ville få med så många som möjligt
varje gång jag var ute. Det har med tiden blivit mitt sätt att geocacha. När jag skall ut på en tur så
funderar jag först på vilket område jag vill åka till, det kan variera eftersom jag vill ha lite omväxling.
Det har blivit mycket Göteborg efter det finns flest gömmor där, men också för att jag känner mig
lite hemma där efter Chalmersåren i Göteborg. I nästa steg brukar jag välja ut ett antal cacher som jag
vill försöka plocka och optimerar sedan rutten så bra det går så det inte blir för mycket onödigt åkande.
Därefter skriver jag en lista över de gömmor jag valt ut i turordning. I listan har jag med namn,
koordinater, svårighetsgrad, typ av gömma och även lite tipsinformation om det verkar behövas.
- Sedan kör jag och då håller jag oftast på från tidig morgon till sen kväll. Snittet ligger på mellan 18
och 22 timmar per gång, men som längst har det hittils blivit 24.5 timmar inklusive transportsträckorna.
Det låter kanske extremt, men timmarna bara flyger iväg. Det
brukar ju vara så när man har kul.

Vilken typ av cache föredrar du?
- Generellt sett är jag mest förtjust i platser som ligger högt och
som har fin utsikt. Får man dessutom passera genom gammal
storskog på vägen dit så ger det extra pluspoäng. Tycker bäst om
de traditionella samt multisar, spelar ingen roll om det är micro
eller normala lådor.
- Webcacher, travel bugs och locationless tycker jag inte är så
intressant, men har full respekt för att andra tycker annorlunda.
Jag vill helst hitta en låda när jag letar, och allt det där andra
känns lite tillgjort. TB�s kan jag förstå att man gillar, även om
jag själv inte är speciellt fascinerad av dem. Jag undviker alla
dessa varianter i möjligaste mån.

Hur är kvaliteten på de svenska cacherna tycker du?
- Överlag mycket bra. Man blir imponerad av många cacher, både
platsvalet och hur påkostad lådan är med inplastat material och
texter. Det är ganska sällan man ser någon som är för slarvigt
gjord. Ibland är det ju vi som hittar cachen som kanske slarvar med
att sätta på locket som gör att den degenererar. Platserna varierar mycket i kvalitet, men jag tycker
inte det stör. Det är viktigt att det finns många gömmor att välja på om geocaching ska bli mer spritt.

Nåt ovanligt minne från någon av alla dessa cacher du har hittat?
- Jag har ett minne som lever kvar tyvärr, och det var när jag skulle ta Tripower - Satellite #2 (GCGE8T).
Närmar mig gömman över stort fält, då kommer det två stora schäferhundar i full karriär, som skäller
på ett sätt som tydligt talar om att de inte gillar att se mig. De kommer från cirka 200 meters håll, så
jag hinner tänka många tankar om vad som skall hända innan de är framme. Jag blir så rädd som jag
nästan aldrig varit tidigare, och inser att jag är helt chanslös om de anfaller, så jag bara fortsätter att
gå lugnt mot cachen. När de är 10 meter från mig tvärstannar de och morrar hotfullt, så jag stannar
också och låter dem gå fram och nosa på mig (under fortsatt morrande). Jag badar i svett och stress-
hormoner, men försöker att undvika dem med blicken. Då hörs en vissling från gården de kom ifrån. De
tvärvänder och springer tillbaka. Orkar fortsätta mot gömman och hittar den som tur är ganska lätt,
men upplevelsen med hundarna kommer jag inte att glömma i första taget.

Oj, hur ofta springer du på folk som undrar vad du sysslar med då?
Märkligt nog inte så ofta och jag har bara träffat på en annan geocachare samtidigt vid en cache, det
var L-G vid The Big Water Container (GCH5N5). Annars har det naturligtvis varit en och annan som varit
ute och rastat hunden och undrat om jag har tappat något. Ibland har det varit läge att berätta om
geocaching, och ibland har jag bara hållit med. Ett litet roligt möte hade jag vid Ruins of riddles
(GC451D). Smög omkring i mörkret med ficklampan, letandes efter första delgömman i ett slags tunnel-
system under en ruin som även var populär lekplats för några barn. En liten grabb, cirka 6 år gammal,
kröp förbi och tittade förundrat på mig och frågade: Vad GÖR du för något?
- Då är det inte lätt att komma med en trovärdig förklaring, utan det blev ett mummel med �Jag letar
efter något�, eller liknande. Jag undrar vad han sa till sina föräldrar efteråt...
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Fortsättning på nästa sida...

En av Håkans favoritcacher: Skåran GC8C8C



...fortsättning från föregående sida...
Har du några favoritcacher?
-Om jag ska nämna några som jag kommer ihåg som extra trevliga eller speciella, så är det nog:
Klinten View (GCGKYK), Isgrottan (GCH0XH), Klöftasprecka (GCH5DY), Kloften (GCF2A2), Vista (GC31D9), Skåran
(GC8C8C), Knektens(?) håla (GC5C30) samt Wushing -
over the hill (GC3F16), en underbar plats, fast jag
inte hittade cachen.
- Det finns en hel del fler att nämna, men hur jag
än gör så blir det inte rättvist. En del har jag tagit
i mörker och dimma, så jag har inte sett hur det
såg ut. Jag är besviken på att det var dimma vid
Iron Rock (GCA9BF) vid Taberg. Där hade nog
utsikten varit helt i min smak.

Finns det någon svensk geocache som du inte
har tagit än, men som du skulle vilja ta?
Cyberjunkies senaste multi, Eagle�s Nest, är jag
lite sugen på, men det får nog bli när det är mindre
snö i terrängen. Annars har jag lite funderingar på
att köra över gränsen till Norge och se hur cacherna är där. Vad jag har
hört så är de lite tuffare och har mer höjdskillnad än de flesta svenska.

I vilka områden brukar du cacha?
- Jag försöker att sprida ut det över hela södra Sverige, men det har mest blivit mellansverige och
västkusten. Framöver kommer det nog att bli mer av de centrala och östra delarna av Småland. Det
fylls ju på hela tiden, så det blir nog att komma tillbaka till gamla områden allteftersom.

Slutligen, tror du att någon svensk geocachare kommer att passera dig i antalet funna cacher?
- Jo, den tanken har jag tänkt, och jag tror säkert att någon svensk kommer att hitta fler än mig.
Det blir ju lättare och lättare eftersom det blir allt fler som är utlagda. Rent praktiskt kan man ju ändå
inte plocka hur många gömmor som helst på en dag och antalet dagar man kan geocacha är ju be-
gränsat, så visst blir det tufft att hinna ikapp. Jag har ingen tanke på att hetsa någon till kapptävling,
har aldrig tänkt på det sättet.

Sedan intervjun skrevs har Håkan spurtat och passerat 1000-strecket.
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Utsikten vid Skåran GC8C8C

Cachen är byggd för vara under vatten
Hemma hos Hedbergarna i Göteborg pågår ett projekt. Det är en
behållare som skall försöka vara helt vattentätt. Meningen är att
den skall fästas med hjälp av en wire till ett mindre cementblock
och att detta sen läggs ner under vattenytan på flera meters djup.
Det kommer alltså krävas dykarutrustning för att kunna nå cachen!
Vi kommer i en serie följa utvecklingsarbetet på denna
ovanliga cache.

Detta består cachen av just nu: En bit PVC avloppsrör, en ändplugg
och en skruvbar ändplugg. Total längd på cachen är 13 cm.

Tanken är att limma eller smälta fast ändarna med
själva rörbiten, och sedan fästa en stor slangklämma
på utsidan för att slippa borra i den. Delarna köptes
in på byggvaruhuset Hornbach förutom den skruvbara
ändpluggen som köptes på en VVS-affär.

När alla delarna är fastsatta kommer ett vatten-
uthållningsprov under yta en längre tid göras för att
se om det håller...

Sen gäller det bara att hitta något bra som folk kan
skriva på... Har du några bra tips, hör gärna av dig
till hedberg!



En hel sida bara om våra resande vänner

Har du nånsin sett 33 buggar på en och samma gång, som alla
har samma mål? Det var en mäktig syn när alla de radades
upp på startlinjen vid eventet vid Bertilssons Stuga i Delsjön i
Göteborg 14 februari. Totalt dök 30 personer upp, varav 2 från
Norge. Även 5-6 hundar nosade sig fram till eventet, som hölls
i fint väder.

Alla fick chans att rösta på vilken bugg de tyckte skulle vinna
�creative award�-priset. Överlägsen vinnare blev den hand-
målade Wolksvagen bubblan RaceBug av Erst & Mala från Borås,
som därigenom fick sitt pris som bestod av en ny travel bug.

Vid 14 började själva racet, och det blev ett himla rännande
till de två närmsta cacherna. Vid den ena blev det till och med
kö för loggning i boken, vilket var en ny upplevelse för alla
närvarande...

Racet kan följas enklast genom en länk på www.bugrace.tk, där också information om racet finns.

Nu har GeoShop börjat sälja travellers
Som vi kunde berätta i förra numret så skulle det bli en svensk återförsäljare av Geocaching.com�s
produkter. Nu kan vi berätta att namnet är GeoShop och de har nu varit igång i några veckor. Buggar
samt olika typer av GeoCoins finns alltid på lager och levereras omgående, vilket innebär att de kan
finnas hos dig redan dagen efter beställning! Även andra geocaching-relaterade produkter finns.
www.geoshop.se
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Bugrace Sverige-Sydafrika-Sverige

hbrx och Hysse kom med hunden Tjukken som
är Norges mest kända geocachinghund.

Stående från v: hesy (med son), snabelbjorn, Hysse, Cyberjunkie, hbrx, Cornetto, dogwash, fotojoc, tigwash, r0bert, Pxx, julle,
Mala, TheWolf, Gooose, Jasy, mrs hedberg och Grusvag.

Sittandes från v: hex, Gavia, LinusE, B1n4ry, Erst, X9, jr hedberg & mr hedberg. Saknas på bilden gör CEB-2 (3 personer).

Många buggar blev det på startlinjen. Det är inte var dag som det är 33 buggar liggandes på rad jämte varandra.



Maratonintresserade geocachande tjejer
Globerunner och Tigwash har mycket gemensamt, men ändå inte. Långlopp finns som gemensam
nämnare, liksom geocaching och ålder. Därefter skiljer det sig en hel del.

30-åriga Martina (Globerunner) från Stockholm började geocacha utan GPS i höstas efter att ha hört
talas om geocaching på ett väldigt annorlunda sätt, hon köpte en gummiapa på Köpenhamns Zoo och
kom hem och sökte på internet efter �monkey� och fann en Geocachingsida, och fann det intressant
och läste mer. Då upptäckte hon att det fanns en cache i närheten av hennes kontor i Bromma, och gick
via den på hemvägen och fann den utan GPS. Sedan hittade hon en till i Malmö. En kompis köpte hem
en GPS åt henne från USA efter nån månad.

Har du mött några andra geocachare?
- Ja faktiskt, redan vid första cachen så kom IT-gubben fram.

Hon springer för en spansk klubb, vilket gör att hon cachar mycket i Spanien vilket hon tycker är ett
fantastiskt land, fast hon tycker att det är synd att det är så långt mellan cacherna.
- Jag fick hyra bil för första gången i mitt liv. På en hel dag hann vi inte fler än fem, för avstånden var
så enorma, men vilka vackra platser. Hemma i Sverige har jag förmånen att bo nära IT-gubben, så det är
ordentligt med cacher inom löpavstånd.

Något speciellt minne att dela med dig av?
- Den mest imponerande cachen hittade jag i Dublin, mitt ute
på ett fält som tycktes vara tomt fanns en betongplatta och
därunder fanns en kista med en cache i. Caching är underbart
att kombinera med resande, eftersom man ofta får se
speciella platser som man aldrig skulle ha kommit till annars.
- Hemskt minne har jag från en cache i Dublin, när jag sprang
till den vid 5-snåret på morgonen och blev jagad av äckliga
gubbar som skrek obsceniteter, men så klart hann de inte
ikapp. När jag försökte nästa dag så kom en ilsken hund emot
mig när jag loggade, men den vände när den var 1 meter
bort. Det gick ovanligt snabbt att springa hem till hotellet!

Favoritcacher?
The Phoenix i Dublin, El Torcal i Antequera i Spanien, Mitt i
boken i Helsingborg och Airport (BMA) som ju var min första.
Barsky - Nobody�s home kändes också magisk.

Någon speciell drömcache som du verkligen skulle vilja ta?
- Ja, det finns en i Ushuaia i Argentina som jag hemskt gärna skulle vilja logga.

Som maratonlöpare, brukar du ta cacher i samband med när du är ute och springer?
- I Spanien hyrde jag som sagt en bil en dag för att leta cacher, men förutom det har jag sprungit till
alla cacher utom två, som jag cyklade till. Som längst har det blivit en löptur på 35 km. Det finns en
cache på toppen av La Veleta i Spanien, i år ska jag springa ett lopp som går till den toppen, och ta
cachen när jag kommer fram!

Några egna cacher på gång i Sverige?
- Har några planerade i skogen vid Ursvik och kanske blir det någon vid Brunnsvikeni Stockholm också.
- En kommer jag även att gömma på en ö i Stockholms skärgård. De kommer absolut inte vara �drive-
in� cacher utan det kommer nog att krävas en promenad, joggingtur eller cykeltur.

Vad är det bästa med Geocaching?
- Att det gör löpträningen mycket roligare för min egen del, mycket lättare att ta sig ut och springa
varje dag när man har ett mål. Fantastiskt med en sport som passar alla åldrar, som man kan utöva i
nästan alla länder och på så många olika sätt. Jag har inte hållit på så länge, men det känns inte som
om jag någonsin kommer att tröttna.

Undrar ni vart gummiapan tog vägen? Den har fått en speciell betydelse för Globerunner och kommer
att bli en mycket speciell travel bug som hon snart släpper ut. För buggar är hon särskilt förtjust i.
- Ja, eftersom jag har så mycket gemensamt med dem.
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Fortsättning på nästa sida...
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På förra sidan nämndes att långlopp var en gemensam nämnare, och det
stämmer. Fast Tigwash hatar att springa dom, men som aktiv inom en
förening för dom som tycker om att springa långa lopp, och dessutom gift
med en maratonlöpare vid namn Dogwash, så lever hon med långlopp
ändå. Hon är ofta eltidtagningsfunktionär på friidrottsevenemang.

Henne riktiga namn är Daniela och hon kommer ursprungligen från
Tyskland, och bor sedan 6 år tillbaka i Göteborg, där hon arbetar som
forskarassistent inom marinbiologi. Hon läser mängder med böcker, helst
deckare, och lär sig japanska. Hon säger sig själv vara bättre på att skriva
japanska än att tala det, så man kan kanske snart hitta loggar på japanska
i sina lådor? Och kanske är det det japanska tecknet här till höger som man kommer hitta isåfall, då
det är tecknet för Tora, det vill säga tiger.

När började du med Geocaching och hur hörde du talas om det?
- Första cachen var en virtual i Berlin september 2003. Dogwash berättade om det när han köpte våra
GPS. Han hittade nån gång en länk på nätet till geocaching.com vid en sökning om GPS.

Vilken utrustning brukar du ha med dig?
- Varierande, men för det mesta - förutom min lilla Geko - en ask med bytessaker, extra penna och
batterier, min mapp med utskrifter har jag nyligen bytt till en PDA med cachemate, en ficklampa om
jag vet att det blir mörkt, handskar om det kan bli kladdigt, walkie-talkie om jag cachar tillsammans
med min man, ibland en digitalkamera och min mobil förståss.

Kombinerar du löpning med geocaching?
- Nej, jag hatar att springa (och har dessutom ett diskbråck). Men jag utnyttjar det som nån slags
motion kan man säga.

Finns det någon cache du har tyckt extra mycket om?
- Nej, men jag har ju inte gjort så många cacher än.

Har du något roligt/tråkigt/konstigt minne från någon?
- Nån gång stod jag upp till knän i vatten/mosse och
skulle egentligen gå till en föreläsning efter cachningen.
Jag var mer än 25 km från min bostad och hade bara 30
minuter till föreläsnigen. Eftersom jag redan var förkyld,
hade blöta byxor, strumpor och kängor, bestämde jag mig
att köpa nya sådana på vägen till universitetet. Du får
själv bestämma om det var roligt, konstigt eller bara
dumt.

Någon typ av cacher du inte tycker om?
- Jag tycker inte om caches som är gömd på ställen jag
kan inte nå utan hjälp, tex Americana cache, hedberg #8
(The way to happiness), SWIRL. Jag kan ju inte ta
trappstege med mig när jag cachar.

Finns det någon cache, vart som helst i världen, som du skulle vilja ta?
- Nej.

Är du rädd för att hitta något djur vid en cache?
- Nej, egentligen inte något speciellt. Bara att det skulle komma någonting hoppande ur ett hål och skrämma mig eller
bita mig när jag sträcka min hand i ett hål. Eller att jag skulle stöta på ett dött, halv ruttet djur.

Tigwash och Dogwash på event i Göteborg.

MAYDAY MAYDAY... VI BEHÖVER HJÄLP!!!
Inför de kommande numrena av denna tidning så kommer vi behöva lite hjälp med att göra olika
artiklar. Om du känner att du vill skriva lite om geocaching i dina hemtrakter, caching i utlandet,
recension av ny programvara eller GPS, eller något annat inom Geocaching, så hör gärna av dig. Som
du kanske märker så växer tidningen och då behövs än mer hjälp att få ihop den... Vi behöver också
vardagsbilder från era geocachingäventyr... Kontakta hedberg för mer information... Tack på förhand!

...fortsättning från föregående sida...


