Geocaching, en intressant hobby
som ger lokalkännedom!
Vad är då ”Geocaching”?
Gilletmedlemmen Kjell Bävergren har sysslat med denna hobby under många år
och skriver så här:

”Det verkar vanligt att personer som är intresserade av sin hembygd, eller att
vandra i skog och mark, eller arkeologi, etc. ganska ofta stöter på begreppet
Geocaching, men inte riktigt känner till vad det innebär.
Det gäller helt enkelt att med hjälp av en GPS-utrustning (en dedikerad sådan
mottagare, eller ingående i en mobiltelefon, etc.) hitta gömda behållare, som
andra privatpersoner som sysslar med hobbyn har lagt ut.
Ibland räcker det dock med erfarenhet och sunt förnuft….
Storleken på behållarna varierar från en inte större än en lillfingernagel, till en
cirka 50 cm stor låda.
De flesta är dock i hanterlig storlek, däremellan.
Det finns olika typer av gömmor. t.ex. sådana som man hyfsat enkelt kan hitta
under en promenad på en gångväg i skogsmark, där såväl barnvagn samt mindre
barn kan följa med.
En annan typ av gömma är de som är placerade på natursköna platser, ibland
uppe på
ett mindre berg eller platser med en överraskning. Dvs. sådana platser man ej
hade besökt eller kände till, innan man var där för att leta efter en gömma.

Men det är inte endast ute i skog och mark som det finns gömmor, de finns snart
sagt överallt. Såväl i stadsmiljö, uppe på Kebnekaise, som under vatten….
Det är även vanligt att man lägger ut gömmor i närheten av runstenar, kyrkor,
och minnesmärken, etc. och skriver en intressant text om platsen. Gömmorna får
dock ej läggas i eller alltför nära sådana föremål! Avsikten med det är såklart att
folk inte ska frestas att flytta på stenar i en kyrkomur, t.ex. Sådant -och t.ex.
nedtrampning av gröda- är inget som en Geocachare gör.
Jag har på det viset upptäckt t.ex. ”Frubergsgrottan” och ”Hammersta borgruin”.
För närvarande (2021-05-27) så finns det 1.804 gömmor i Haninge kommun.
Det är påfallande många äldre (jag är 68 år), som pysslar med denna hobby, den
är lite av vad man själv gör den till. Det är ofta ett sätt att få den där knuffen att
komma ut och röra på sig, istället för att det blir alltför mycket stillasittande.

En mobiltelefon med GPS duger bra.
Jag har ingen bil, och använder istället min cykel för att ta mig runt på Södertörn
för att leta efter gömmor.
Detta gör förstås att när man har betat av gömmor på rimligt cykelavstånd
(kanske 1,5 mil), så blir det lite väl långt att använda hojen! Men då tar jag cykeln
med mig på pendeltåget, för närvarande dock med ett uppehåll under rådande
pandemi. Jag har via hobbyn Geocaching upptäckt t.ex. ”Frubergsgrottan”,
”Hammersta borgruin”, någon fornborg, samt ett antal runstenar.

Så här kan en gömma se ut…
Fotnot:
Det gäller alltså ej ”cash”, som betyder pengar. Det gäller ”cach”, som
betyder ”gömma”, ”gömställe”, ”dold”.
Det är inga ”skatter” i form av pengar eller värdeföremål man letar
efter, utan en hobby, eller ett tidsfördriv.
Några intressanta länkar:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Geocaching
https://geocaching.se/
https://sl.se/reseplanering/att-resa-med-sl/vad-du-far-ta-med-pa-resan/cykel/

