Hva er geocaching?
Geocaching er en internasjonal aktivitet. Den kan sammenlignes
med orientering, men man finner frem ved hjelp av GPS i stedet for
kart og kompass. Man leter etter poster, kalt «cacher». Det uttales
«en kæsj» på norsk. Cachene er plassert ut over store deler av
verden og informasjon om alle cachene ligger på nettstedet
geocaching.com
Geocaching er en aktivitet for folk i alle aldre, alt fra småbarn til
pensjonister kan ha det gøy. Rullestol er heller ingen hindring, det
finnes cacher for alle! (Men alle cacher er ikke for alle…) Selv de
som liker fjellklatring, seiling, shopping, matematikk-grubliser,
historie, geologi, arkitektur, sosialt samvær mm, finner en cache de
liker.
Geocaching er i utgangspunktet gratis, og du kan finne mange
cacher uten å betale noe. Appen til android og IOS er gratis å laste
ned. Ved å betale for medlemsskap i geocaching.com, får du tilgang
til flere cacher og tilleggsfunksjoner.
Det finnes en geocache i hele verden! Sjansen for at det ligger en
gjemt i ditt nærområde er ganske stor. Dette er en aktivitet man
kan drive med overalt, hjemme eller borte. De lange bilturene blir
aldri kjedelig mer

Hva er Geocaching i Norge?
Geocaching i Norge er en frivillig interesseorganisasjon for geocachere og
drives uavhengig av geocaching.com. Vi driver derfor nettstedet
gcinfo.no med informasjon tilpasset norske forhold.
Geocaching i Norge består av et styre på 7 medlemmer. Disse velges på
årsmøte som avholdes hvert år. På styremøter på nett behandler vi små
og store saker som ramler inn.
Vi holder kontakt med grunneiere og andre som blir berørt av geocaching.
Vi er kontaktpunkt for de som ønsker geocacher for ulike formål, som
poster langs ulike ruter eller på ulike steder.
Vi har ansvar for at noen arrangerer «Vikingevent» et eller annet sted i
landet (I 2019 er arrangeres det i Harstad). Dette tildeles etter søknad.
Dette er et arrangement som samler hundrevis av geocachere fra både
inn- og utland.
Vi støtter også andre geocachingaktiviteter rundt omkring i landet ved å
tildele f.eks eventstøtte (etter søknad) samt sponsorstøtte til bl.a
cachetur.no
Vi har en ressursbank på vår hjemmeside gcinfo.no. Der kan du blant
annet finne en wikipedia og cacherelaterte dokumenter til utskrift.

Er du medlem så støtter du opp om dette arbeidet! Se
gcinfo.no for mer informasjon og innmelding.

Hvorfor skal du bli medlem av Geocaching i
Norge?
For bare 100 kr pr år (2018) bidrar du til at Geocaching i Norge kan
fortsette å være en interesseorganisasjon som bidrar til et aktivt
cachemiljø i Norge ved å tildele eventstøtter og sponsormidler.
Du får medlemsfordeler hos ulike bedrifter (vi jobber stadig med å skaffe
flere enn vi har i dag)
Du er en del av et organisert fellesskap.

