
Hjemmespejd Geocaching 

Kære spejdere 

I forbindelse med at vi starter 2021 op med Hjemmespejd, har vi lavet en Geocaching-rute på Åsen. 

Geocaching går ud på, at man ved hjælp af GPS-koordinater skal finde en cache (post) eller gå fra cache til 

cache (fra post til post). Læs eventuelt mere hos Naturstyrelsen på 

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/geocaching/. 

Køgespejdernes Mikroafdeling har lavet sin egen Geocachingtur på Åsen. Den giver jer en god tur rundt på 
Åsen, og måske ser I nogle steder, I ikke har set før. 
 
Turen starter ved koordinatet N55 28.134 E012 09.197. Koordinatet angiver parkeringspladsen ved Åsen. 
Koordinatet kan f.eks. tastes ind i Google Maps eller i andre apps. En håndholdt GPS kan også bruges.  
 
I skal forvente, at turen tager et par timer, og den er lidt over 5 km lang. Så hvis man ikke har et 5 km-
mærke, kan man få det ved at gennemføre turen. Skriv dit navn og din afdeling på blokken ved sidste cache 
– så får du et 5 km-mærke når vi må ses igen. 
 
Første cache finder I på koordinatet N55 28.131 E012 08.722 og den ligger ved/i et lille hus 

Lidt praktiske råd: 

- Alle caches ligger tæt ved stierne/sporene. Derfor anbefaler vi, at I bliver på stierne/sporene til, I er 

meget tæt på cachen (under 25 meter). 

- Cachen er en æske i plast eller metal, ca. på størrelse med en lille madkasse. 

- Et GPS-koordinat er aldrig helt præcist. Forvent, at I skal kigge i en radius af 10-15 meter fra det 

punkt, GPS’en angiver. Brug det hint, I får – det er en kæmpe hjælp. 

- Når I finder en cache, finder I koordinatet til den næste cache. 

- Når I er færdige med en cache, skal den lægges præcis samme sted, som I fandt den og skjules på 

samme måde. 

- Når I kommer til sidste cache, er der en notesblok, hvor I kan skrive, hvem I er, og hvornår I har 

været der. 

- Bruger I en telefon, skal I sørge for, at kompasset er kalibreret. 

- Er der en cache, I ikke kan finde, eller en cache, der på en eller anden måde er beskadiget, må I 

meget gerne meddele det til os ved at skrive til morten.pedersen@koegespejderne.dk 

 

Har I fået blod på tanden i forhold til at geocache, kan I gratis oprette en profil på www.geocaching.com. 

Her har I adgang til masser af caches over hele verden. Vil I have adgang til alle caches kræver det at man er 

Premium-medlem, hvilket i skrivende stund koster ca. 200kr om året. 

God tur fra Mikrospejderlederne 
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