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GEOCACHING

To år gamle Olgunn har
funnet over 800 såkalte
«cacher» i terrenget.

– Olgunn har vært med på dette
helt siden hun ble født, sier far
Tore Holen.
På klubbhuset til SIF i Skar-

bøvik er det kurs i «geoca-
ching», eller orientering med
GPS om du vil.
Først søker man fram en post

i en database, så lastes koordina-
tene inn på GPSen, og deretter
er det ut å rusle for å finne ste-
det. Når posten er funnet legges
det ut på internett, og slik kan
man se hvor en selv og andre
har vært. Bare kreativiteten set-
ter grenser. Postene kan inne-
holde alt fra vanskelige
oppgaver til leker som er gøy for
barna å finne.

Konkurranse. – Du kan også
bruke telefonen til å lete med
ved å laste ned en applikasjon.
Kurset har vi for å få folk ut av
stolen og ut i terrenget. I alders-
gruppa 9-18 år er det mange som
er opptatt av data, og med «geo-
caching» kan du både bruke
teknologi og kroppen, sier kurs-
holderneHans-Petter Sandseth
og Hans Aakvik.
De startet med dette som en

fritidsaktivitet på 2000-tallet,

men etter hvert har det blitt litt
konkurranse.
– Når det plinger på telefo-

nen, er det om å gjøre og komme
seg ut å finne den nye posten,
sier Sandseth.
I Norge finnes det rundt

30.000 innlagte koordinater.
Over 2.000 er i Møre og Roms-
dal, og hundrevis på Sunnmøre.
Sandseth forteller at han én

gang til og med har blitt stanset
av politiet.
– Jeg følte meg som apekatten

«Julius» da politiet spurte meg
om hva jeg gjorde høyt oppe i et
tre, ler han.
Stenseth har samlet 7-800

poster, mens Aakvik har 525.

Ivrige.Men her blir de knust av
familien Holen, og to år gamle
Olgunn. Hun har reist land og
strand med GPS-en i hånden.
– Vi reiser på ferie og legger

opp turene for å finne plasser og
attraksjoner hvor poster er lagt
ut, forteller far Tore.
Familien har totalt logget om

lag 4.400 steder og har dermed
jaktet mange steder i Sverige og
Norge. Dette gjør de for spen-
ning og trening.
«Cachene» kan bli gjemt på

de utroligste steder, både under
vann, inni steiner og midt i sen-
trum av byer, forteller de.
TOrbjørn EidhammEr
torbjorn.eidhammer@smp.no

Toåring på GPS-jakt
• Familien Holen fra Sula koordinerer feriene sine

JAKt: Olgunn (2) har alle forutsetninger for å bli en dyktig navigatør eller kartleser. Her jakter hun ivrig etter en post på Tueneset, som fyller på lista
over et 800-talls funn hun har gjort. FOTO: ODIN JÆGER

«yes»: Her finner man posten gjemt bak et turskilt. Fra venstre: Hans
Aakvik, Alfhild Dale, Jan Solvang, Olgunn Holen, Reidun Holen, Tore
Holen og Kjetil Dale. FOTO: ODIN JÆGER

– Vi reiser på
ferie, og legger
opp turene etter
postene
FamiLiEn hOLEn Fra SULa

Statsbyggs pris for kulturbasert by- og stadutvikling, May
Balkøys minnepris, går i 2013 til Eid kommune i Sogn og Fjor-
dane. Prisen blei delt ut laurdag på Krysskonferansen i Oslo.
Eid har utvikla ein unik modell for kulturbasert stadutvikling
gjennom langsiktig samarbeid mellom eldsjeler, kommune, fyl-
keskommune og andre aktørar

EId

Fekk may balkøys minnepris
Mette Hanekamhaug (bildet), Frp-politiker fra Molde som mista
plassen på Stortinget, blir student. – Jeg skal fullføre min bachelor
på BI, forteller Hanekamhaug til Nettavisen. Hun har også skrevet
kontrakt med PR-byrået Geelmuyden Kiese. Her skal hun være
ekstern konsulent på prosjektbasis, men uten betaling. Hun får
nemlig studiestøtte fra Stortinget.

PR

Konsulent i Geelmuyden Kiese
BIldeteKst:

• Geocaching er en
orienteringslek med GPS
eller mobil.

• Det er lagt ut 30.000
poster i Norge.

• Man må alltid ha tillatelse
fra grunneier for å legge ut.

• Steder som gravplasser,
brannstasjoner, og andre
ugunstige plasser er ikke
tillatt.

• Moderatorer kontrollerer
og godkjenner på gcinfo.no.

GEOCaChinG

Elisabeth Skarsbø Moen,
opprinnelig fra Fræna, slut-
ter som debattredaktør i VG.
Hun skal begynne i en ny
jobb i PR-byrået Zynk.
I tillegg til jobben i VG har

Skarsbø Moen skrevet bio-
grafier om Carl I. Hagen,
Jens Stoltenberg og Ola Bor-
ten Moe, melder Rbnett.
Elisabeth Skarsbø Moen

begynte som journalist i VG i
1997, etter først å ha arbei-
det fire år i NRK.

MEdIA

Skarsbø moen
slutter i VG

Dagfinn Lyngbø kjem til
Ulsteinvik og Sjøborg i mars.
Det er det tydelegvis mange
som gler seg til, for alt meir
enn tre månader før showet
er ei forestilling så godt som
utselt. Dermed vart det sett
opp ekstraforestilling og
berre i løpet av første sals-
dag for ekstraforestillinga
vart det selt fleire titals
billettar.

SjøbORG

rift om dagfinn
Lyngbø-billettar

En mann i 30-årene ble stan-
set i Sykkylven sentrum like
over midnatt, opplyser ope-
rasjonsleder John Kåre Flo
ved Sunnmøre politidistrikt.
Foreløpig kontroll på stedet
viste en promille på 1,08,
forteller Flo.
Mannen blir nå fremstilt

for blodprøve.
Politiet fikk melding

klokka 00.05 natt til lørdag,
viser politiloggen.

SYKKYLVEN

Tatt etter bilkjø-
ring med promille


