Skattejagt på Askø og Lilleø ...
Artiklens overskrift fanger sikkert dit øje, for hvem
har ikke lyst til at blive skattejæger lidt i stil med
Indiana Jones ? Det er nemmere end du tror, for
efterhånden har de fleste adgang til både internettet
og GPS modtagere som f.eks. den i bilen eller
mobiltelefonen. Og så er du godt på vej til at
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www.geo-hunden.dk

kunne gå på GPS-skattejagt også kaldet
GEOCACHING.
Geocaching er efterhånden en verdensomspændende fritidsaktivitet, hvor du både kan
deltage aktivt med at gemme skatte, som andre skal finde ... eller kun søge efter
skatte. Det er ikke nødvendigvis selve skatten som er målet. Men også
selve skattejagten som kan være spændende og udfordrende. Sporten består i, at en
person gemmer en cache (skat) et sted og offentliggør koordinater og beskrivelse af
stedet på www.geocaching.com. Skatten er typisk en vejrbestandig lille beholder som
eksempelvis en plasticbøtte, som indeholder en blyant, en logbog og forskellige
"gaver" af typisk ingen eller ringe værdi.
Idéen er, at man skal finde cachen, skrive i logbogen, tage nogle af tingene og lægge
nogle andre. Man kan logge sit besøg på websitet, så udlæggeren og andre
interesserede kan se, man har været der. Det skal helst ikke være for nemt, og der
kan både indgå gåder og andre opgaver i at nå frem til skatten. Husk dog at passe på
naturen og respektere den private ejendomsret.
En søgning på internettet afslører, at flere allerede har været godt i gang på Askø
og Lilleø. Aktiviteten kan anbefales for alle med blot en smule eventyrlyst unge som
gamle og gerne som en familieaktivitet. Og jo flere som aktivt deltager, jo mere
spændende bliver det. Nogle deltagere er meget kreative, når de beskriver, hvordan
man skal gøre for at finde netop deres skat. Prøv den nye aktivitet allerede næste
gang familien er på øerne ... og husk, at du også selv kan bidrage med nye
spændende skattejagter.
Held og lykke med jagten ...
Erik, Askø Strandvig 129.

