
Kære Jacob og Brian. 

I denne nye omgang af geopodcast, har i en konkurrence kørende, hvor man 

kan deltage ved at fortælle om denne sommers bedste geocaching oplevelse 

– her kommer min. 

Min bedste geocaching oplevelse denne sommer, var da jeg på en ferie ved 

Gardasøen i Italien var på en heldagsvandretur på bjerget Monte Baldo. 

Undervejs ændrede jeg ruten jeg havde planlagt. Det blev op til flere 

ændringer, som turen skred frem. Det er ikke alt man kan planlægge sig ud af. 

Pludselig skrider tidsplanen og så må man revidere turen – det erfarede jeg 

nogle gange. 

Jeg startede turen tidligt om morgen fra Lazise, hvor ferien blev holdt og 

kørte med bus til Malcesine, hvor jeg skulle med kabel lift til første stop. 

Ved første stop startede en multicache ”(GC2DQ1N) Monte Baldo” (560 

moh) med 9 step til cachen (1.280 moh). Turen op er meget smuk og man 

oplever virkelig naturen. Det er ret interessant at se naturen ændre sig, 

når man kommer længere og længere op. 

Selve opgaverne på turen er meget overkommelig, men selve gåturen op 

kræver lidt mere. Turen er ca. 4,6 km og med 700 højde meter. 

Dette var et af højde punkterne på turen men det skulle blive vildere. 

 

Jeg fortsatte videre opad til mit næste mål, nemlig earthcachen ”(GC2CF6J) 

Monte Baldo” (1.720 moh). På turen blev der lige fundet en enkel cache, ikke 

så interessant men udsigten er helt fantastisk. 

Ved startkoordinaterne til earthcachen fik jeg hurtigt svaret på spørgsmålene 

og der blev holdt en lille pause. Jeg havde nu tilbage lagt 6,7 km og 1.160 

højde meter og nu skulle jeg lige vurder hvad jeg ville. Planen var at skulle 

tage en earthcache 5 km nordligere, som endnu ikke var fundet endnu, så det 

var et muligt FTF der trak. I selve earthcache-beskrivelsen er der beskrevet at 

turen er på 13 km med 800 højde meter og man kan godt sætte 4½ time af til 

turen og så lige der jo også lige de 5 km hen og tilbage i fuglelinie. 

Ved gennemlæsning af beskrivelsen, var jeg ikke helt sikker på om jeg overhovedet kunne svare på 

spørgsmålene og så skulle bruge alt den tid på en DNF, synes jeg var spild af tid, så jeg valgte at dreje turen 

syd på i stedet og tage ”(GC1E625) Cima Valdritta” og så måtte jeg se om jeg vendte næsen retur eller 

fortsatte. 

De næste 6 km gik der mange ting gennem hovedet på mig og jeg fik virkelig talt med sig selv og vendt og 

drejet mange tanker. For det første; alle de der var ude og vandre, som jeg mødte, bevægede sig i den 

anden retning, nærmest ingen af dem jeg mødte kunne engelsk eller tysk. Mobilen havde intet signal og jeg 

var helt alene hvis der skulle ske noget. 

Da jeg ikke havde mere end 600-800 meter til cachen mødte jeg et par, som valgt at vende om. De havde 



ligesom jeg bemærket at vejret trak lidt op og det blev mørkere og jeg kunne se at skyerne strøg henover 

bjergtinden lige foran mig. Jeg fik en lille snak med dem, de ville simpelthen ikke videre, selvom jeg prøvede 

at overtale dem. Jeg vil på det tidspunkt gerne have lidt følgeskab. 

Når man så lidt senere støder på midterst billede herunder, blev jeg meget mere i tvivl, om det var rette 

beslutning jeg tog. Og hvis man nu overvejede, hvad der kunne være sket!, så var det nok ikke de 

smarteste, men jeg var jo så tæt på.  

           

Det er noget af en natur man møder når man går der på bjergkammen og bare kan se flere hundrede meter 

ned på begge sider. Udsigten er bare det hele værd og det at gå der helt alene i naturen, var for mig en 

meget stor oplevelse og er en del af det jeg nyder ved geocaching. Bare det at have et mål, som drager én 

til områder, jeg ellers ikke ville være kommet til og de oplevelser der følger med. 

Fremme ved ”(GC1E625) Cima Valdritta” (2.100 moh), efter 2 timers vandren, havde jeg nået målet nu var 

12,7 km tilbagelagt. Planen havde været at skulle vende om og gå retur, men skulle bruge 2 timer på det 

havde jeg godt nok ikke mod på, så valgte at fortsætte til næste, som lå ca. 2 km længere mod syd. 

 

Det skulle dog vise sig at der skulle gå en time inde jeg var fremme, men 

stien her var meget bedre end den jeg havde gået ad de sidste 6 km. 

Nærved ”(GC1E63M) Rifugio Telegrafo” (2.150 moh), skulle jeg lige helt 

op på toppen inden cachen skulle findes og her var jeg oppe i 2.200 moh – 

ikke mindre end fantastisk (panoramabilledet er taget mod nordøst). 

Nu skulle jeg ikke videre, eller jo det skulle gå ned ad. Jeg havde nu 2.130 

højde meter ned til mit sidste mål og det vise sig at tage 3 timer at 

komme der ned. Jeg troede, at det ikke var nogen sag at komme ned, men 

med turen blev på 10 km og var noget af det hårdeste. Det gik ned og kun ned, jeg havde næsten ingen 

flade stykker og jeg kunne ikke bare lade benene løbe. Var ved at vrikke om flere gange. Lårene var total 

smadret, af at skulle bremse hele vejen ned og mine ben rystede. 



Næsten ned var tiden ved at løbe fra mig. Jeg havde en bus jeg skulle nå 

fra Cassone og skulle lige nå de sidste forberedelser til earthcachen 

”(GC27RZD) Aril- kürzeste Fluss / the shortest river of the World”, så jeg 
små løb den sidste km for at have tid nok til at måle og få taget et 
billede. Jeg brugte 2-3 minutter på det, mens jeg holdte øje om bussen 
skulle komme forbi. 

Det skulle vise sig at bussen var 20 minutter forsinket og jeg kunne 

slappe lidt af inden. 

Denne tur blev på knap 27 km og tog 8 timer og 35 minutter. 

Registreret op ad gående højde meter blev til 2.473 og ned ad gående på ikke mindre end 2.959, så det var 

klart at jeg dagene derefter havde ond i benene og næsten ikke kunne gå (ned ad især). 

Når jeg nu sidder og tænker tilbage på turen har den været helt fantastisk og et helt sikkert den bedste 

oplevelse jeg har haft denne sommer. 

Venlig Hilsen 

Jonas Næsby 

Herunder er listen over caches fra turen, samt tour profilen. 

Dato/tid GC-nummer Cache navn Cache type D / T 
04-08-2012 10:42 GC2DQ1N Monte Baldo Multi 3 / 3½ 
04-08-2012 11:08 GCPTAN Valentino Holiday-Cache #2 Traditionel 1½ / 3 
04-08-2012 11:50 GC2CF6J Monte Balde Earth cache 1½ / 2½ 
04-08-2012 13:48 GC1E625 Cima Valdritta Traditionel 2 / 4 
04-08-2012 14:46 GC1E62M Rifugio Telegrafo Traditionel 2 / 4 

04-08-2012 17:09 GCA35B LakeGardaPanorama Traditionel 1½ / 4 
04-08-2012 17:40 GC27RZD Aril- kürzeste Fluss / the shortest river of the World Earth cache 1½ / 4 

 

 


