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1. Introduksjon
Denne veilederen er laget for deg som ønsker å lære mer om Geocaching og hvordan denne
aktiviteten kan tilrettelegges for personer med utviklingshemning eller tilpasses individuelle
behov. Målet med heftet er å gi veiledning, tips og anbefalinger som gjør at Geocaching kan bli
interessant, nyttig og trygt for personer med utviklingshemning eller andre kognitive funksjonsnedsettelser.
I prosjektet `Under steinen´1 har vi undersøkt om Geocaching kan inspirere barn og unge til å
løsrive seg fra stillesittende aktiviteter foran skjermen og komme seg mer ut i fysisk aktivitet. I
tillegg har vi undersøkt hvordan Geocaching kan tilrettelegges for personer med utviklingshemning. Vi har gjennomført fokusgruppesamtaler, intervjuer, en spørreundersøkelse og hatt
uttesting for personer med utviklingshemning og for normalt fungerende ungdommer.
Resultatene fra prosjektet viser at Geocaching kan være en
engasjerende aktivitet for alle slags mennesker, uansett alder og
funksjonsnivå. Det er pekt på flere positive effekter som for
eksempel økt fysisk aktivitet i friluft, ny kunnskap om steder og
bygninger, spennende utfordringer i ulik grad, sosialt samvær og
tilhørighet i et fellesskap. Mye tyder på at Geocaching kan ha en
særlig positiv effekt på livsstilen til personer med utviklingshemning. De har en ekstra stor tendens til en usunn livsstil med
lite fysisk aktivitet. Geocaching kan være et verktøy for å
motivere personer i denne målgruppen til å bevege seg mer.
Aktiviteten kan gjøres nesten over alt, og de fleste har det
utstyret som trengs allerede.
Samtidig viser resultatene at Geocaching kan være utfordrende
for personer med utviklingshemning dersom de ikke får den
hjelpen og støtten de har behov for. Med utgangspunkt i dette
har vi laget denne veilederen om hvordan Geocaching kan
tilrettelegges slik at det blir enklere, tryggere og morsommere.
Veilederen er primært laget for støtteapparatet til personer med utviklingshemning og andre
personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Det kan for eksempel være foreldre, annen familie,
støttekontakter, avlastere, tjenesteytere i boliger og andre omsorgsarbeidere samt lærere og
assistenter. Veilederen kan også være nyttig for andre som vil lære om Geocaching generelt og
hvordan aktiviteten kan tilpasses individuelle behov.

Innhold og struktur
Veilederen er delt inn i 5 kapitler. Kapittel 2 består av en detaljert beskrivelse av hva Geocaching
innebærer. Kapittel 3 viser hvordan man spiller Geocaching – fra å opprette brukerkonto, finne og
logge cacher til hvordan man selv kan legge ut cacher. Det inneholder også praktiske råd og
anbefalinger. Kapittel 4 dreier seg om hvordan man kan tilpasse Geocaching til individuelle behov
generelt, og hvordan Geocaching kan tilrettelegges for personer med utviklingshemning. Kapittel 5
handler om personvern.

1

Du kan lese mer om prosjektet og laste ned sluttrapporten her: www.karde.no/prosjekter/2009-2/under-steinen
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2. Hva er Geocaching?
Geocaching er en verdensomspennende fritidsaktivitet som innebærer å finne utlagte `cacher´ ved
hjelp av GPS (via smarttelefon eller en egen GPS-enhet). En cache2 er en beholder som kan være
alt fra en stor tønne til en liten pastilleske eller filmboks. Deltagerne som finner cachen, logger
besøket i en loggbok og registrerer funnet i den offisielle Geocaching-appen3 eller på nettsiden.

Bilde 1: Skjermbilde av kart som viser nåværende posisjon og tilgjengelige cacher i nærheten. Bilde 2: Eksempel på hvordan en
cache kan se ut. Bilde 3: Eksempel på hvordan en loggbok kan se ut. Bilde 4: Skjermbilde av fullført registrering av en funnet cache.

Cachene kjøpes/lages og legges ut av Geocaching-brukerne selv. Mange cacher er ute i naturen,
men svært mange befinner seg i byer, f.eks. i parker og ved offentlige bygninger, i tettbebygde
strøk, på feriesteder osv. En cache må inneholde en loggbok der deltagerne kan skrive inn sin
signatur. I bokser som kan romme det, finner man gjerne gjenstander som kan byttes. Da kan man
ta med seg en gjenstand dersom man selv legger igjen en annen i cachen.
Cachene varierer i størrelse, vanskelighetsgrad, terreng og type. Den vanligste typen er `Tradisjonelle cacher´ som befinner seg på de oppgitte koordinatene, og som er intuitive å åpne. En mer
avansert cachetype er for eksempel `Mystery cache´ som krever at man løser en oppgave for å
finne koordinatene til cachen. `Event´ er en annen type, som går ut på at deltagere møtes ved
oppgitte koordinater på et angitt tidspunkt4.
Det er gratis å delta i Geocaching, men som Premium-medlem5 får man diverse fordeler som for
eksempel tilgang på flere cacher og mulighet til å filtrere cachesøk etter vanskelighetsgrad, terrengnivå, størrelse, og mer.
Geocaching er raskt voksende og tiltrekker både barn, ungdommer og voksne. Det er per i dag
registrert over 2 700 000 cacher og 6 millioner geocachere i over 180 land.
Mer informasjon om Geocaching finnes på den offisielle nettsiden (www.geocaching.com) og på
nettsiden til Den norske foreningen for Geocaching (www.gcinfo.no).

2

Cache uttales kæsj. Oversatt fra engelsk betyr cache et gjemt forråd, et depot, eller et gjemmested, altså et sted hvor noe er
gjemt. På norsk brukes ord som: cache, boks og post. Les mer om cacher her: http://wiki.gcinfo.no/Cache.
3
`Geocaching Intro´ kan lastes ned gratis fra Google Play for Android og fra App Store for iPhone. Nedlastning av den fullverdige
appen `Geocaching´ koster ca. 85 kr for Android og ca. 95 kr for iPhone.
4
Mer informasjon om de forskjellige cachetypene finnes her: www.geocaching.com/about/cache_types.aspx
5
Premium-medlemskap koster ca. 290 kr i året.

4

3. Hvordan spille Geocaching
Dette kapitlet beskriver hvordan du kan komme i gang med Geocaching, hvordan planlegge, finne
og lete etter cacher, logge cacher og legge ut cacher selv. Vi har fokusert på å bruke Geocachingappen. Det er også mulig å bruke en egen GPS-enhet til å navigere med, men det vil ikke bli
beskrevet i denne veilederen (bortsett fra et kort avsnitt i siste del av kapitlet).
Mens du leser denne brukerveiledningen, er det lurt å ha mobilen, nettbrettet eller PC-en foran
deg slik at du kan utføre instrukser og prøve deg fram. Underveis i kapitlet vil du få praktiske tips
og anbefalinger. Siste del består av informasjon som er `verdt å vite´ om Geocaching, og lenker til
aktuelle nettsider og Facebook-grupper.

Kom i gang
Det aller første du må gjøre, er å opprette en brukerkonto og laste ned Geocaching-appen på en
smarttelefon eller et nettbrett. Du kan opprette brukerkonto på den offisielle nettsiden for
Geocaching eller i selve appen. Uansett hva du velger, vil du få en e-post der du må trykke på en
lenke for å aktivere ditt medlemskap. Nedenfor kan du se hvordan du oppretter brukerkonto på
nettsiden og hvordan du laster ned appen på Android og iPhone. Appen er også tilgjengelig på
Windows-enheter, som for eksempel Nokia smarttelefon eller nettbrett.

Opprette brukerkonto på nettsiden
1. Gå inn på: www.geocaching.com og velg Registrer i høyre hjørne.

2. Fyll inn e-post, ønsket brukernavn og passord. Brukernavnet behøver ikke å være ditt ekte
navn. Huk av på Jeg godtar vilkårene for bruk og personvernerklæringen og trykk på Fortsett.

3. Det vil bli sendt en e-post til den e-postadressen du oppga. Åpne e-posten, og trykk på lenken.
Da blir medlemskapet aktivert, og du kommer direkte inn på din brukerprofil på nettsiden.
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Laste ned Geocaching-appen
Slik laster du ned appen på Android smarttelefon/nettbrett:
1. Gå inn på Google Play og søk på Geocaching. Det vil dukke opp
to versjoner. `Geocaching Intro´ er gratis å laste ned, mens den
fullstendige versjonen `Geocaching´ koster mellom 69 og 85 kr.
Fullversjonen inneholder flere funksjoner enn gratisversjonen.
Velg den versjonen du vil laste ned, og trykk på Installer.
2. Når appen er lastet ned, trykk på Åpne.

3. Velg Koble til med Geocaching.

4. Velg fanen LOGG INN. Fyll inn brukernavn
og passord og trykk deretter på Logg inn.

5. Denne beskjeden vil dukke opp. For å gå
videre, trykk på Jeg forstår.

6. Når du har logget inn, vil du få se et kart som viser din nåværende posisjon og tilgjengelige
cacher. For å se din nåværende posisjon, må `Plassering´ være aktivert på
smarttelefonen/nettbrettet. Det kan aktiveres ved å gå inn på Innstillinger – Tillatelser –
Plassering.
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Slik laster du ned appen for iPhone/iPad:
1. Gå inn på App Store og søk på Geocaching. Det vil dukke opp
to versjoner. `Geocaching Intro´ er gratis å laste ned, mens den
fullstendige versjonen `Geocaching´ koster ca 95 kr. Fullversjonen
inneholder flere funksjoner enn gratisversjonen. Velg den versjonen
du vil laste ned, og trykk på Hent eller Kjøp.
2. Når appen er lastet ned, trykk på Åpne.

3. Velg Koble til med Geocaching.

4. Velg fanen LOGG INN. Fyll inn brukernavn
og passord og trykk deretter på Logg inn.

5. Denne beskjeden vil dukke opp. For å gå
videre, trykk på Jeg forstår.

6. Når du har logget inn, vil du få se et kart som viser din nåværende posisjon og tilgjengelige
cacher. For å se din nåværende posisjon, må `Stedstjenester´ være aktivert på
smarttelefonen/nettbrettet. Det kan aktiveres ved å gå inn på Innstillinger – Personvern –
Stedstjenester.
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Finne cacher
Her vil du lære hvordan du kan finne cacher ved å bruke Geocaching-appen, og du vil få praktiske
råd som du kan følge underveis.
Skjermbildene som brukes nedenfor, er fra `Geocaching Intro´ for iPhone. Fullversjonen
`Geocaching´ som må kjøpes, inneholder flere valg og funksjoner og ser annerledes ut. Appene for
Android og Windows-enheter ser også annerledes ut. I tillegg hender det at appene oppdateres
slik at de endres noe i funksjonalitet og utforming.

Søke etter cacher på kartet
Du kan bruke søkefunksjonen til å søke etter stedsnavn eller Geocache-kode (GC-kode, en unik
kode tilknyttet hver cache) hvis det er en spesifikk cache du vil finne. Slik søker du:
1. Trykk på forstørrelsesglasset.

2. Velg Sted eller GC-kode, og søk.

Finne cacher i nærheten av din posisjon
Den blå prikken på kartet viser brukerens nåværende posisjon. De grønne prikkene viser
tilgjengelige cacher. De grå prikkene viser cacher som kun er tilgjengelig for Premium-brukere.
1. Zoom inn for å se hvilke cacher som er i
nærheten av din posisjon. Trykk på ikonet
til en av cachene.

2. Da dukker det opp informasjon om
cachen, bl.a. navn, type og hvor langt
unna cachen befinner seg.
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3. Før du velger om du vil lete etter cachen, er det lurt å se flere detaljer. Trykk da på
informasjonsteksten (markert med rød ramme på bildet på forrige side).
4. Du kan finne følgende informasjon for hver cache:
• Vanskelighetsgrad, terreng og størrelse
• Beskrivelse av cachen
• Hint
• Bilder (hvis det er lagt ut noen)
• Brukernavn og kontaktlenke til personen som har
lagt ut cachen (kalt `eieren´)
• Tidligere logger, dvs. det som er skrevet av brukere som
har funnet cachen (kalt `Aktivitet´ i Geocaching Intro)
• Antall favorittpoeng som er gitt av andre brukere fordi de synes
cachen er spesielt bra. Cachen på skjermbildet ved siden av har
0 favorittpoeng (se hjerte-symbolet øverst på skjermen)

Praktiske råd og anbefalinger før du skal ut å lete
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Se hvilken type cache du skal finne. Tradisjonelle cacher anbefales for nybegynnere.
Se på vanskelighetsgrad og nivå for terreng. For nybegynnere anbefales det å velge vanskelighetsgrad 1. (Les mer om dette i `Verdt å vite´ og nyttige lenker).
Sjekke om andre Geocache-brukere nylig har logget funnet av cachen. Det tyder på at cachen
sannsynligvis fortsatt er på plass og kan finnes.
Lese flere logger som er skrevet om cachen. Der kan du finne nyttig informasjon om cachen og
omgivelsene rundt.
Lese hintet som er oppgitt for cachen. Dette får du kanskje ikke bruk for før du nærmer deg
cachen og skal starte å lete. Hintet kan for eksempel være `magnetisk´, noe som forteller deg
at cachen er festet til noe med en magnet.
Se hvilke attributter som er oppgitt for cachen, dvs. symboler som forteller noe om forholdene
rundt en cache, for eksempel om det er barnevennlig, tilgjengelig for rullestolbrukere, osv.
Attributter er tilgjengelig på nettsiden og i `Geocaching´-appen, men ikke i `Geocaching Intro´.
Det står mer om attributter i kapitlet om tilrettelegging.
Ta med deg en penn eller blyant som kan brukes til å signere loggboken.
Ta med en pinsett som du kan bruke til å få ut loggen fra cacher som er små.
Ta med en nødlogg, dvs. ekstra ark som du kan skrive på hvis loggen i cachen er våt eller full.
Ved fare for regn, ta med paraply for å beskytte cachen mot regn. Alle geocachere har ansvar
for å holde cache-innhold tørt.
Gå helst ut når det er lyst ute slik at det er lettere å finne cachen. Hvis det er mørkt, bør du ta
med en lommelykt.
Sørg for at smarttelefonen din er fulladet. Det kan være lurt å ta med en portabel/trådløs
lader som kan brukes til å lade mobilen underveis. Et annet tips er å slå på `spareblussmodus´
hvis du har denne funksjonen på din smarttelefon. Det vil redusere strømforbruket på mobilen
ved at visuelle effekter reduseres, og henting av e-post, bakgrunnsoppdateringer av apper og
automatiske nedlastinger blir slått av.
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Navigere ved hjelp av veivisning og kompass
Når du har trykket på den cachen du vil lete etter, kan du starte navigering. Da får du tilgang til
veivisning og kompass. Slik gjør du det: (Numrene 1, 2 og 3 hører til de tre skjermbildene under).
1. Trykk på START (merket med rød ramme i Bilde 1).
2. Det dukker opp en oransje linje fra din posisjon til cachens posisjon. Når du holder mobilen i
hånda, vil den blå prikken på kartet vise deg hvor du går (se Bilde 2).
Det svarte feltet nederst på kartet viser et kompass i lite format. Der kan du se hvilken himmelretning mobilen peker. Cachens himmelretning er merket med en liten oransje strek. Når den
oransje streken er i midten av det svarte feltet, peker mobilen i riktig retning. For å se
kompasset i stort format, trykk på kompass-symbolet (merket med rød ramme i Bilde 2).
3. Kompasset viser hvor mange meter unna cachen befinner seg (se Bilde 3). Kompasset i lite
format viser også antall meter. Når kompasset viser mellom 5 og 10 meter, bør du begynne å
lete etter cachen. Den angitte posisjonen i appen er ikke helt eksakt.

Bilde 1

Bilde 2

Bilde 3

Velge kartvisning og andre typer kart
Du kan velge mellom tre kartvisninger: Gate, satellitt og hybrid. Du kan også velge å bruke andre
typer kart som f.eks. Google-kart hvis du har lastet ned denne appen på din mobil. Slik velger du
kartvisning og andre typer kart (se bilde 1, 2 og 3 på neste side):
1. I Bilde 1 er det valgt gatevisning. For å velge en annen visning, trykk på symbolet (merket med
rød pil), og velg mellom de tre kartvisningene. I Bilde 2 er det valgt satellittvisning.
2. For å velge andre typer kart, trykk på den hvite pilen (merket med rød ramme i Bilde 2) og velg
for eksempel Google-kart.
3. Google-kart-appen åpner seg med de samme posisjonene som er oppgitt i Geocachingappen (se Bilde 3). Du kan få Google veibeskrivelse fra din posisjon til cachens posisjon. Husk å
velge gårute (se rød ramme) hvis du går, og ikke rute for bil eller kollektiv transport. For å
komme tilbake til Geocaching-appen må man på noen smarttelefoner gå ut av Google-kart og
inn i Geocaching-appen igjen.
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Bilde 1

Bilde 2

Bilde 3

Praktiske råd og anbefalinger underveis
•
•
•
•
•
•

•
•

Si ifra hvor du skal, hvis du går ut alene.
Ta gjerne med deg en partner, eller gå sammen med flere.
Løft blikket opp fra mobilskjermen mens du går, for å unngå ulykker.
Det er lurt å se på hintet som er oppgitt. Det kan ofte hjelpe deg med å finne cachen.
Let med øynene når du nærmer deg cachens posisjon.
Når du har funnet en cache og signert loggboken, er det viktig å legge tilbake cachen akkurat
der den lå. En god regel er at den som fant cachen, skal legge den tilbake på plass. Hvis du er
sammen med barn eller andre, er det viktig å følge med når cachen blir funnet.
Legg tilbake cachen med én gang. Det er ikke lov å ta med seg cachen hjem.
Ikke fortvil dersom du/dere ikke finner cachen dere leter etter. Noen ganger kan det hende at
cachen har forsvunnet. Sjekk de siste loggene for å se om noen har funnet den nylig. Hvis det
er sannsynlig at cachen har blitt borte, bør man melde dette til cache-eieren.
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Logge cacher
Når du har funnet en cache, skal du skrive dato og brukernavn i loggboken. Dette må du gjøre for
at funnet skal være gyldig. Når du har gjort det, kan du registrere funnet i Geocache-appen, slik:
1. Trykk på Log geocache (merket med rød pil i Bilde 1).
2. Trykk deretter på Fant den (merket med rød pil i Bilde 2).

Bilde 1

Bilde 2

3. Skriv en tekst der du takker personen som har lagt ut cachen. Du kan også gi opplysninger eller
tips til andre brukere, men uten at du avslører hvor cachen befinner seg. Det kan for eksempel
være tips om gode stier, fine rasteplasser eller informasjon om at loggboken er våt. Tenk på
hva du selv ville hatt nytte av å lese om. Merk deg at denne teksten vil være synlig for alle
Geocache-brukere. (Se eksempel på tekst i Bilde 3). Når du er ferdig å skrive, trykk på Post
(merket med rød ramme i Bilde 3).
4. Du vil få en gratulasjon og oppmuntring om å fortsette. Trykk på Fortsett (merket med rød pil i
Bilde 4).
5. Når funnet er registrert, dukker det opp et smilefjes på cachens posisjon på kartet (merket
med rød pil i Bilde 5).

Bilde 3

Bilde 4

Bilde 5
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Legge ut cacher selv
Alle Geocache-brukere kan lage og legge ut cacher selv, men det anbefales at man har en del
erfaring med å finne cacher før man selv skal legge ut. På Geocaching-nettsiden finnes det en god
veiledning6 om hvordan man går fram for å legge ut cacher. Den anbefaler vi å følge. Du bør også
lese nøye igjennom generelle krav og retningslinjer for geocache-oppføringer7. I tillegg bør du også
se på retningslinjer som gjelder spesielt for Norge8.
Her er noen tips som er lurt å tenke på når du skal legge ut en cache:
•
•

•

•

Cachen du lager eller kjøper, bør være robust og vanntett slik at den tåler all slags vær.
Cacher må være plassert minst 160 meter unna hverandre. Du kan sjekke dette på kartet når
du skal oppgi koordinatene for den cachen du skal gjemme. Husk at det finnes cache-typer der
koordinatene ikke vises på kartet (for eksempel Mystery cache). Du kan altså risikere at cachen
du legger ut ikke blir godkjent, og at du må flytte den et annet sted.
For å finne de eksakte koordinatene, kan du gjøre følgende: Still deg opp på det stedet du skal
gjemme cachen, og åpne Geocache-appen. Gå inn på hvilken som helst cache, trykk naviger og
åpne kompasset. Der ser du de eksakte koordinatene. Ta skjermbilde, eller skriv opp
koordinatene. Disse må oppgis når du skal sende inn cachen for kontroll på nettsiden.
Når du skal legge inn cache-beskrivelse, bør du oppgi hvilke referanser du har brukt, for
eksempel hvis du har funnet tekst fra en nettside.

På http://wiki.gcinfo.no/Cacheutlegg finnes det mer utdypende informasjon og tips om å legge ut
cacher.

`Verdt å vite´ og nyttige lenker
Vanskelighetsgrad og terreng
Vanskelighetsgraden til en cache er rangert fra 1 til 5 med følgende beskrivelser per nivå:
1.
2.
3.
4.
5.

Lett – Enkel å finne eller løse uten at du må bruke mye tid.
Gjennomsnittlig – Relativt enkel å finne eller løse, men mer tid må beregnes.
Utfordrende – Ganske utfordrende oppgave eller gjemmested.
Veldig vanskelig – Kan kreve spesiell kunnskap, avanserte forberedelser eller flere reiser.
Ekstrem – Den mest ekstreme utfordringen som krever spesialisert kunnskap, ferdigheter eller
stor innsats for å finne, løse eller åpne cachen.

Terrenget er også rangert fra 1 til 5:
1.
2.
3.
4.

Tilgjengelig med rullestol.
Moderat terreng – Flatt terreng, men er ikke tilgjengelig med rullestol.
Utfordrende terreng – Kan innebære bratte bakker med variert terreng.
Krevende terreng – Veldig anstrengende terreng som kan innebære lange distanser,
gjengrodde stier, svømming eller høydeforskjeller i terrenget.
5. Krever spesialutstyr som for eksempel klatreutstyr, dykkerutstyr eller båt.

6

Veiledning om hvordan legge ut cacher: www.geocaching.com/play/hide
Generelle krav og retningslinjer for geocache-oppføringer: www.geocaching.com/about/guidelines.aspx
8
Retningslinjer som gjelder spesielt for Norge: https://wiki.groundspeak.com/display/GEO/Norway
7
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Offline navigering og bruk av GPS-enheter
For å bruke Geocaching-appen utendørs, må du bruke mobilnett (3G eller 4G). Noen steder kan
det være dårlig mobildekning og i utlandet er det ofte veldig dyrt å bruke mobilnett. I fullversjonen
av Geocaching-appen kan du lagre cacher til en offline-liste slik at du kan navigere til cachene
offline, dvs. uten å bruke mobilnett eller trådløst nett. Det finnes også andre navigeringsapper
som lar deg navigere offline. De er ofte mer kompliserte å bruke enn Geocaching-appen.
En annen mulighet er å bruke en GPS-enhet uavhengig av smarttelefon eller
nettbrett. En fordel med å bruke GPS-enheter er at batteriet har lengre levetid
enn batteriet i smarttelefoner, og batteriene kan byttes underveis hvis de
tømmes. En annen fordel er at GPS-enheter tåler mye tøffere behandling som
for eksempel vann, fall, dunk, snø, osv. Den norske foreningen for Geocaching
har laget en oversikt over forskjellige GPS-enheter med lenker til omtale av hver
GPS-enhet. Den kan du finne her: http://wiki.gcinfo.no/Valg_av_GPS.
Både offline navigasjon og bruk av GPS-enhet krever en del planlegging, da du må laste ned
koordinater og veibeskrivelse før du skal ut å lete etter cachen.

Mugglere
Personer som ikke holder på med Geocaching, kalles `mugglere´. En
av spillereglene i Geocaching er å være diskrét slik at ingen mugglere
oppdager hva du holder på med. Hvis du blir avslørt, er det fare for at
cachen blir stjålet eller ødelagt. Dette er ekstra viktig i urbane strøk
og steder der det befinner seg mange mennesker. Du bør derfor være
oppmerksom på hvordan du ter deg, og prøve å unngå ”mistenksom”
oppførsel når du er ute og leter etter cacher.

Potensielle farer
Geocaching kan være farlig i forskjellig grad. Det finnes for eksempel cacher som er gjemt dypt
under vannoverflaten, oppi høye trær, på toppen av bratte fjell eller i mørke grotter. Disse er
gjerne rangert med høy vanskelighetsgrad og høyt terrengnivå. Det finnes også mindre åpenbare
farer knyttet til Geocaching, som for eksempel cacher som er gjemt i små hull eller under steiner.
Da bør du være obs på hva som kan skjule seg der før du stikker hendene inn for å lete etter
cachen. Det kan for eksempel være snakk om krypdyr. Andre potensielle farer kan være glatte
veier/stier, løse og spisse steiner, trafikk, dypt vann, tett vegetasjon, osv.
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Nyttige lenker
•
•

Den offisielle nettsiden til Geocaching www.geocaching.com
Den norske foreningen for Geocaching www.gcinfo.no

Den norske foreningen for Geocaching har også laget en wiki-nettside. Der er det mye nyttige tips
og anbefalinger om forskjellige aspekter rundt Geocaching. Du kan søke på det du lurer på, eller gå
til hovedsiden for å se menyen. Her er lenker til noen av temaene som finnes der:
•
•
•
•
•
•

Hovedside
Finne cache
Logge cache
Legge ut cache
Cachetyper
Ordbok

http://wiki.gcinfo.no/Hovedside
http://wiki.gcinfo.no/Hvordan_finne_en_cache
http://wiki.gcinfo.no/Logging
http://wiki.gcinfo.no/Cacheutlegg
http://wiki.gcinfo.no/Cachetyper
http://wiki.gcinfo.no/Ordbok

På Facebook finnes det internasjonale, nasjonale og lokale sider og grupper om Geocaching, som
for eksempel:
•
•
•

Geocaching (official Facebook page)
Geocaching Norge
Oslo geocachers

www.facebook.com/geocaching/?fref=ts
www.facebook.com/groups/geocaching.norge/
www.facebook.com/groups/oslogc/

På nettsiden til den norske foreningen for Geocaching finnes også en oversikt over lokale
foreninger som kan være nyttige å vite om: www.gcinfo.no/lokale-foreninger/.

Skjermbilde av den offisielle nettsiden til Geocaching.
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4. Individuell tilrettelegging for personer med utviklingshemning
Geocaching er en engasjerende og allsidig aktivitet som kan passe for alle mennesker i alle aldre –
både normalt fungerende og mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Geocaching kan brukes
på forskjellige nivåer og i forskjellig omfang. Til tross for dette, kan mange oppleve at Geocaching
er utfordrende, også på det laveste nivået, dersom de ikke får den hjelpen og støtten de har behov
for.
Personer med utviklingshemning har nedsatt kognitiv funksjonsevne,
og noen har tilleggsvansker som medfører nedsatt fysisk funksjonsevne. Denne gruppen er veldig variert med forskjellige forutsetninger
og behov. Generelt har de behov for langsommere, mer konkret og
trinnvis forklaring samt lenger tid og flere repetisjoner enn andre for
å forstå eller lære noe nytt.
Geocaching kan være en fin aktivitet for mange i denne målgruppen dersom man sørger for trygge
omgivelser og individuell tilrettelegging. Vi anbefaler at personen med utviklingshemning alltid går
sammen med en støtteperson når han/hun skal holde på med Geocaching. Dette kapitlet består av
tips og anbefalinger til støttepersoner slik at de kan tilrettelegge Geocaching individuelt for
personer med utviklingshemning. Målet er at brukeren kan drive med aktiviteten på et mest mulig
selvstendig nivå for å oppleve mestring og glede.
Tipsene og anbefalingene gjelder først og fremst hva du bør tenke på når du skal ut å finne cacher
sammen med en eller flere personer med utviklingshemning. Noe vil også gjelde hvis du selv skal
legge ut cacher for denne målgruppen.
Personen som trenger støtte, kaller vi her for `brukeren´.

Motivering
Hvordan kan du motivere en person til å starte og fortsette med Geocaching? Under har vi listet
opp noen motivasjonsfaktorer som du kanskje kan utnytte dersom det er behov for å motivere
den personen du støtter.
Før dere skal ut å lete etter cacher:
•

•

•

•
•

Introdusere og fortelle om Geocaching på en måte som appellerer til brukeren. For noen kan
det være spennende å kalle aktiviteten for `skattejakt´. Det er ofte selve jakten på å finne det
ukjente som motiverer både voksne og unge.
Arrangere en konkurranse, som for eksempel å finne flest cacher innen en viss tidsperiode.
Premier kan fungere som en ekstra motivasjonsfaktor, men målet med konkurransen bør være
å skape en interesse for Geocaching uavhengig av ytre belønning.
Sammen med brukeren lage en målsetting og en plan for hvilke cacher dere skal finne over tid
og et avkrysningssystem for cacher som er funnet. Det kan også knyttes en belønning for å nå
målet om å finne alle eller et visst antall cacher.
Lete etter cacher som er gjemt ved steder eller severdigheter som interesserer brukeren. Hvis
brukeren for eksempel er glad i hunder, kan dere lete etter cacher ved en hundepark.
Sørge for at brukeren leter etter cacher med en realistisk og passe utfordrende vanskelighetsog terrenggrad. Hvis det blir for lett, kan brukeren kjede seg. Hvis det blir for vanskelig, kan
brukeren miste håpet og gi opp.
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•

•

For noen kan det være motiverende å finne cacher som inneholder `bytteting´, dvs. at man kan ta med seg en gjenstand fra
boksen hvis man selv legger oppi en gjenstand av samme eller
høyere verdi. Noen ganger kan man finne en såkalt Travel Bug
(TB) – en sporbar gjenstand som man kan ta med seg, f.eks. når
man skal ut å reise, og legge oppi en annen cache. Man kan følge
med på nettet hvor i verden gjenstanden befinner seg.
Det kan hende cachene med bytteting inneholder mye ”skrot” og
ting som ikke interesserer brukeren. Et tips er å ta med seg en
eller flere gjenstander som du tror brukeren kan være interessert i
som lures oppi cachen før brukeren finner den. Hvis det er
vanskelig å gjøre det uten å bli oppdaget, kan du evt. ta med deg
en pose med gjenstander som brukeren kan velge fra.

Underveis i letingen:
•

•

•
•

•

La brukeren se sin nåværende posisjon (blå prikk) på kartet i forhold til cachens posisjon. Vis og
forklar at den blå prikken beveger seg når man begynner å gå. Det kan være motiverende for
brukeren å ha et tydelig og konkret mål foran seg på skjermen mens han/hun går.
Legge til rette for at brukeren gjør mest mulig på egen hånd, for
eksempel å bruke appen, søke opp cacher på kartet, starte
navigering, og finne cachen. Selvstendighet hos brukeren kan
skape mestringsopplevelse og motivasjon til å fortsette med
aktiviteten.
Rose og oppmuntre brukeren underveis, og sørge for at brukeren
finner cachen selv.
Kombiner gjerne Geocaching med en hyggelig tur i skogen eller i
byen, og ta pauser underveis med god mat og drikke. Dere kan
gjerne tipse om fine steder, turstier eller rasteplasser i cacheloggene.
Oppmuntre brukeren til å fortsette og ikke gi opp hvis dere ikke
finner cachen dere leter etter. Noen ganger hender det at cacher
forsvinner. Det bør i så fall meldes til cache-eieren.

Viktige forberedelser
Mange personer med utviklingshemning har stort behov for forutsigbarhet, og dersom ting ikke
går som det skal, kan frustrasjonen bli stor. Det er derfor viktig å være godt forberedt når du skal
holde på med Geocaching sammen med en eller flere i denne målgruppen.
De første gangene kan det være lurt at du har sjekket hvor cachen er på forhånd og at den faktisk
er der den skal. Det kan være frustrerende og demotiverende hvis dere leter og leter og ikke finner
cachen. Hvis du ikke har mulighet eller tid til å sjekke dette på forhånd, er det lurt å forberede
brukeren/brukerne på at det ikke er sikkert at dere finner cachen.
Det er også viktig å passe på at utstyret virker, enten dere bruker en GPS-enhet eller Geocachingappen på smarttelefon eller nettbrett og at dere går på steder der det er gode GPS-signaler.
For noen personer kan det være fint å snakke seg gjennom turen på forhånd, planlegge hvilke
cacher man skal ta, og se på kartet og Geocache-detaljene sammen. Dette kan virke motiverende,
og det gir brukerne oversikt over hva de kan forvente når de går på tur.
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De neste underkapitlene handler om hvordan du kan utnytte Geocache-detaljer, og evt. filter og
avansert søk, for å finne cacher som egner seg til den personen du støtter.

Nyttig bruk av Geocache-detaljer
Som nevnt tidligere i denne veilederen, finnes det detaljer om hver cache. Geocache-brukere
oppgir denne informasjonen når de legger ut cacher. Informasjonen kan gi brukere en pekepinn på
hvor fysisk og kognitivt utfordrende det er å finne en spesifikk cache. I tillegg kan de som er
Premium-medlemmer bruke en filterfunksjon slik at kun cacher med visse egenskaper vises på
kartet (mer om filter i underkapitlet Filter og avansert søk).
For hver cache finnes det informasjon om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geocache-type
Geocache-størrelse
Vanskelighetsgrad
Terreng
Beskrivelse av stedet eller attraksjonen i nærheten av cachen
Hint
Logger, dvs. tekster som brukere legger ut når de finner en cache
Bilder som er tatt av brukere når de skal logge cachen
Attributter – symboler som forteller noe om forholdene rundt en cache, for eksempel om det
er barnevennlig, tilgjengelig for rullestolbrukere, osv.

I de neste avsnittene kan du lese mer om hvert av punktene over og hvordan du kan utnytte
denne informasjonen når du skal tilrettelegge Geocaching for personer med utviklingshemning og
individuelle behov.

Geocache-type
Det finnes mange forskjellige Geocache-typer, som for eksempel Tradisjonell
cache, Mystery- eller Oppgavecache og Multicache. Hver type har et eget ikon.
Det øverste bildet ved siden av viser ikonet for en tradisjonell cache, mens bildet
under viser ikonet for en Mysterycache. Den tradisjonelle cachen er den mest
vanlige og befinner seg på de oppgitte koordinatene. Den består av en beholder
som skal være intuitiv å åpne slik at man får signert loggen. Mystery- eller
oppgavecacher inneholder kompliserte oppgaver som man må løse for å finne
koordinatene eller for å åpne cachen. Multicacher innebærer to eller flere
posisjoner der den første posisjonen ofte har et hint for å finne steg nummer to,
og steg nummer to har så et hint til nummer tre, osv. Du kan se oversikt over alle
Geocache-typer her: www.geocaching.com/about/cache_types.aspx.
For nybegynnere anbefales det å finne tradisjonelle cacher fordi de er lettest å finne og åpne. De
andre typene innebærer som oftest kompliserte oppgaver, gåter eller hint som må løses for å
finne cachens posisjon eller for å åpne cachen og signere loggboka. De fleste av de andre typene
har vanskelighetsgrad 2 eller høyere.
For personer med utviklingshemning anbefaler vi derfor å lete etter tradisjonelle cacher, spesielt
dersom brukeren vil være mest mulig selvstendig og prøve å finne cachen selv.
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Geocache-størrelse
Størrelsene på cachene er delt inn i kategoriene:
•
•
•
•

Mikro – mindre enn 100 ml
Liten – mellom 100 ml og 1 liter
Vanlig – mellom 1 og 20 liter
Stor – 20 liter eller større

Bildet ved siden av viser de ulike størrelsene. Merk deg
at dette bildet viser kun eksempler på hvordan cacher
kan se ut. Det er stor variasjon i form, utseende og
materiale, i tillegg til størrelse.
Mange personer med utviklingshemning har redusert
finmotoriske ferdigheter og en del har synsreduksjon. Vi
anbefaler derfor å lete etter cacher av størrelse Vanlig og
Stor. Dette er også anbefalt for nybegynnere av
Geocaching. Med disse størrelsene er det lettere å se
hvor cachen er gjemt, og det er lettere å åpne cachen.
Evt. kan man prøve seg på mindre cacher etter hvert.

Vanskelighetsgrad
Vanskelighetsgraden fra 1 til 5 forteller deg hvor vanskelig det er å finne eller åpne cachen. Det
kan enten dreie seg om hvor godt gjemt cachen er eller hvor vanskelig det er å løse en oppgave for
å finne eller åpne cachen. Med vanskelighetsgrad 1 bør det være lett å finne cachen uten å bruke
mye tid. Jo høyere vanskelighetsgrad, jo mer må du regne med å lete. Noen er ekstremt godt
skjult, og gjerne i beholdere som er kamuflert slik at de nesten går i ett med omgivelsene.
Gradering av vanskelighet og terreng vurderes av den enkelte brukeren som legger ut cachen.
Man kan benytte seg av et vurderingsskjema, der man blant annet blir bedt om å vurdere
synlighet, tilgjengelighet og satellittenes signalstyrke (som kan være redusert på grunn av tett
vegetasjon eller andre hindringer). Allikevel kan det være ganske tilfeldig hvilken
vanskelighetsgrad som er satt da det er opp til den enkelte brukeren. En cache som er gradert til
vanskelighetsnivå 1 kan regnes som veldig lett for én person, men vanskelig for en annen.
Bildene ved siden av viser en cache med vanskelighetsgrad 1 som er festet bak et tilsynelatende fastskrudd
lokk på en vegg. Lokket viste seg å være løst slik at man
kunne løfte det fra veggen og finne den magnetiske
cachen. Til tross for at denne cachen har vanskelighetsgrad 1, kan den regnes som ganske vanskelig å finne hvis
man ikke har erfaring med lignende gjemmesteder.
I tilretteleggingen for personer med utviklingshemning anbefaler vi derfor ikke å stole blindt på
disse graderingene. For å sikre en god Geocaching-opplevelse, anbefaler vi å holde dere til cacher
med vanskelighetsgrad 1 til 1,5. Da trenger ikke brukeren så mye hjelp og støtte som ved en
høyere vanskelighetsgrad. Det kan føre til mer selvstendighet og opplevelse av mestring, og
terskelen for å gå ut og drive med Geocaching blir lavere.
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Terreng og potensielle farer
Terrengnivået sier noe om hvor utfordrende terrenget rundt cachen er. Cacher med terrengnivå 1
skal være tilgjengelige for mennesker i rullestol, mens cacher med terrengnivå 5 byr på de tøffeste
utfordringene. De er plassert på steder som er veldig vanskelig å nå eller som krever lange gåturer.
I tilretteleggingen for personer med utviklingshemning bør terrengnivået vurderes individuelt fordi utfordringer knyttet til terreng kan
være individuelle. Det som kan være viktig å tenke på, er at man ikke
alltid er forberedt på fysiske forhold, til tross for at terrengnivået for
cachen er lavt. Det kan for eksempel være glatt føre eller man må gå
opp en bratt bakke. I likhet med vanskelighetsgrad bør du heller ikke
stole blindt på terrengnivået da dette også er vurdert av den enkelte
brukeren som legger ut cachen. Det kan vise seg at terrenget er
relativt utfordrende for personen med utviklingshemning.
Som ved annen utendørs aktivitet kan det være farer som for eksempel farlig trafikk, åpne
kumlokk, bratte skråninger og løse og spisse steiner. Dessuten har personer med utviklingshemning en tendens til å bli så oppslukt av mobilskjermen at de ikke ser hvor de går. Det normalt
fungerende mennesker vil oppdage og ta forholdsregler mot, kan for personer med utviklingshemning være farlig dersom de ikke får den støtten de har behov for. Vårt tips er å være årvåken
når du holder på med Geocaching sammen med en eller flere personer med utviklingshemning.
En annen hjelp kan være å velge satellitt- eller hybridvisning på kartet
slik at du lettere kan vurdere om terrenget er tilgjengelig og trygt.
Bildet ved siden av er fra Google Earth, og viser at terrenget er preget
av store kløfter mellom svaberg, og det er dypt vann i nærheten på
alle kanter. I virkeligheten kunne man også observere at terrenget
med tidligere steinhugging innebar mye granitt med skarpe kanter.
Cachen som er gjemt her, er gradert til terrengnivå 2,5. Den er ganske
lett og ufarlig å nå for en normalt fungerende person, men for barn
eller personer med utviklingshemning som er ute på egen hånd, kan
slike omgivelser være farlige.

Cache-beskrivelse
Cache-beskrivelse innebærer ofte informasjon om stedet eller begivenheten der cachen ligger
gjemt. Det kan være lurt å lese disse beskrivelsene nøye før man går ut og leter. Da vet du hva du
bør se etter for å finne cachen, og evt. når det passer best å finne cachen, som for eksempel
tidspunkt på dagen eller årstid.
Tekstene i cache-beskrivelsene er ofte lange og for noen vanskelige. Dersom du skal ta med deg en
person som ikke har så gode lese- og skriveferdigheter, bør du lese og vurdere teksten på forhånd.
Er teksten lett å lese for personen selv, bør dere lese teksten sammen eller bør du fortelle om
innholdet? Eller kanskje er ikke teksten så interessant for brukeren at den bør leses eller snakkes
om. Dersom du selv skal legge ut cacher for en eller flere personer med utviklingshemning,
anbefaler vi å lage en lettlest tekst9.

9

Det finnes retningslinjer for hvordan lage lettlest tekst for mennesker med utviklingshemning. Se «Informasjon for alle» på NFU
Norges nettside: www.nfunorge.org/no/Nyheter/Informasjon-for-Alle/
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Hint
Brukere som legger ut cacher, oppgir ofte et hint som kan gjøre leteprosessen litt enklere. Hintene
er ofte beskrevet med kun ett ord som for eksempel `under´, `bak´ eller `magnetisk´. Disse ordene
kan være abstrakte og lite forklarende for en person med utviklingshemning og kan kreve
ytterligere forklaring fra en støtteperson. Hvis du selv skal legge ut cacher for en eller flere
personer med utviklingshemning, anbefaler vi å utdype hintet og gjøre det mer konkret. I stedet
for kun `magnetisk´, kan du for eksempel skrive `cachen er festet til noe med en magnet´.

Logger
For hver cache kan du finne logger, dvs. tekster som geocachere
publiserer når de logger en cache. Før dere skal ut og lete etter en
cache, er det lurt å sjekke om noen har funnet denne cachen nylig
og hva de har skrevet om funnet. Hvis det er lenge siden noen har
funnet cachen, kan det være et tegn på at cachen er borte eller at
den er svært vanskelig å finne. Hvis du ser at cachen ble logget
noen dager tidligere, og loggene indikerer at letingen gikk greit,
kan du være tryggere på at cachen er til stede og at det går relativt
greit å finne den. Loggene kan også inneholde nyttige opplysninger eller tips om omgivelsene rundt cachen, for eksempel gode
turstier, parkeringsmuligheter o.l.

Bilder
Brukere som logger sine funn, kan, i tillegg til tekst, laste opp bilder som vil være tilgjengelige i
Geocache-detaljene. Disse bildene bør tas med en klype salt. På den ene siden kan de fungere som
ekstra hint om hvor cachen befinner seg eller hvordan cachen ser ut. Noen vil kanskje kalle bildene
for `spoilere´, dvs. at de avslører så mye detaljer at det ikke blir utfordrende nok å finne cachen. På
den andre siden er det noen som legger ut bilder som ikke er relevante for cachen, og da kan
bildene være misvisende for den som leter.
I tilretteleggingen for personer med utviklingshemning anbefaler vi å ikke fokusere så mye på disse
bildene, da de ofte ikke er til hjelp og kan skape forvirring. Du som støtteperson kan allikevel ta en
titt på bildene og vurdere om de er troverdige og om de kan være til hjelp for brukeren.

Attributter
Attributter er enkle symboler som skal fortelle deg litt om forholdene rundt en cache. De kan gi deg en pekepinn på hvor lang turen
er, om det er spesielle utfordringer du må ta hensyn til eller om du
må ha med spesialutstyr. Det finnes blant annet attributter som
viser at det er barnevennlig, tilgjengelig ved snø, tilgjengelig for
rullestolbrukere og at det tar mindre enn én time å finne cachen
(fra nærmeste parkeringsplass eller busstopp). Attributter er ikke
tilgjengelig i gratisversjonen `Geocaching Intro´, men er tilgjengelig i
fullversjonen og i nettutgaven. Skjermbildet ved siden av viser noen
eksempler på attributter.
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Filter og avansert søk
Når du skal søke etter cacher, kan du filtrere søket ditt ved å gå
inn på Filter (kalles Avansert søk i fullversjonen `Geocaching´).
Denne funksjonen er kun for Premium-medlemmer. I Filter kan
du velge kriterier for hvilke cacher som er synlige på kartet og
dermed skjule cacher som ikke er relevante. Du kan velge:
•
•
•
•
•
•

Minimum favorittpoeng
Å skjule dine egne funn
Geocache-type(r)
Geoache-størrelse(r)
Vanskelighetsnivå
Terreng

Filterfunksjonen er spesielt nyttig for deg som skal tilrettelegge
Geocaching for en person med utviklingshemning. Ved å filtrere
søk vises kun de cachene som er relevante for brukeren, og
resten av cachene holdes skjult. Det reduserer unødvendig støy
på kartet, og man slipper å vurdere alle tilgjengelige cacher. En
god oversikt over passende cacher, kan gi rom for mer
selvstendighet og mestringsopplevelse hos brukeren.

5. Personvern
Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger10.
For å opprette en konto på Geocaching.com må du huke av på at du er enig i en rekke vilkår og i
en personvernerklæring11. I personvernerklæringen står det at Groundspeak Inc. er ansvarlig for å
beskytte ditt personvern og at de samler inn informasjon om deg som er bruker.
Videre står det blant annet følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hva slags informasjon som blir samlet inn om deg
Hvordan informasjonen blir brukt
Hvem informasjonen deles med
Hvordan informasjonen blir beskyttet
Hvilke valg du som bruker har
Hvordan informasjonskapsler12 blir brukt
Hvordan du kan endre eller slette informasjon
Hva du kan gjøre hvis barnet ditt har oppgitt personlig informasjon

I tillegg er det påpekt at denne erklæringen ikke er gjeldende for eventuelle tredjepartsnettsteder
som er lenket til din Geocaching-profil, som for eksempel Facebook (det er mulig å logge seg inn i
Geocaching via sin Facebook-profil).

10

Personvern på 1-2-3: www.datatilsynet.no/personvern/
Personvernerklæring på Geocaching.com: www.geocaching.com/about/privacypolicy.aspx
12
Du kan lese om informasjonskaplser på wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskapsel
11
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Når du oppretter en Geocaching-konto, må du oppgi et valgfritt brukernavn og en e-postadresse.
Brukernavnet vil være synlig for alle Geocache-brukere, mens e-postadressen er kun kjent for
Groundspeak Inc. (administratorer). Du kan velge et hvilket som helst brukernavn. Det behøver
ikke å være ditt ekte navn. Du trenger ikke å oppgi noen personlige opplysninger på profilen din.
Du kan altså være helt anonym for andre brukere.
Alle Geocache-brukere har tilgang til din profil. Hvis de vet hva brukernavnet ditt er, kan de søke
og finne din profil. Der vil de se alle cacher som du har funnet og registrert, dvs. at de får
informasjon om hvor du har vært. Du kan selv velge om du vil laste opp profilbilde av deg selv og
om du vil publisere personlige opplysninger om deg selv.
Man må være minst 13 år for å lage en brukerprofil på Geocaching.
Når du skal logge en cache og skrive om opplevelsen, bør du tenke over hva du skriver fordi dette
publiseres og vil være synlig for alle Geocache-brukere. Det kan også være lurt å tenke på hva du
publiserer av bilder. Et bilde kan avsløre personlige opplysninger.

Eksempel på en brukerprofil på Geocaching.com. Denne brukeren viser ikke sitt ekte navn, og har heller ikke lagt ut
bilder eller andre opplysninger som kan avsløre sin identitet.
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