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Hvad er spillet? 
”Spillet” er en GPS leg, hvor brugerne opretter Info-spots, som andre brugere kan besøge. Spottet 

indeholder de informationer som ejeren har indtastet. Man kan se det som et Pokemon spil, hvor du 

forhåbentlig får nogen informationer, som gør dig lidt mere oplyst. 

 

Hvordan deltager jeg? 
Hent Edu-caching World app’en, der hvor du henter app’s. 

App’en er gratis at hente og bruge i spillet. 

Opret en gratis bruger via app’en, og så er du i gang. 

 

 

 

 

 

 

Hvordan opretter jeg et Info-spot? 
 

Før du kan oprette et Info-spot på www.edu-caching.dk skal du have besøgt et Edu-

spot med Edu-caching World app’en, for at optjene belønninger. På et Edu-spot 

tildeles du Info-spots, nøgler til disse og XP(point). Disse belønninger bliver 

tilgængelige i app og på webplatform 

Du opretter herefter Info-spottet på platformen. Du kan også oprette en mission på 

platformen og indsætte på dette spot. 

 

Når en anden bruger besøger spottet, får de selvfølgelig belønninger. Hvis de har en 

nøgle til den kategori spottet tilhører, kan de anvende nøglen til at låse den 

hemmelige mission op og deltage i den. 

 

 

 

 

 

http://www.edu-caching.dk/


Der er ingen Edu-spots i nærheden af mig 
 

 

Edu-caching opretter gratis 

Edu-spots over alt i 

Danmark. Send en mail til 

kontakt@edu-caching.dk 

for at få et i din by. Vi 

lægger spots gratis på 

offentlige pladser, parker 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad går det ud på? 
Når du har optjent point og spots med 

Edu-caching World app’en, kan du 

oprette spot på www.edu-caching.dk  

Der er 8 kategorier af info-spots. 

Ideen er at man placerer info-spottet 

så kategorien passer til indholdet i 

spottet. Edu-caching kontrollerer ikke 

dette indhold, men fjerner selvfølgelig 

upassende indhold, når og hvis vi 

bliver gjort bekendt med det. 

mailto:kontakt@edu-caching.dk
http://www.edu-caching.dk/


 

De 8 kategorier: 

Håb. Placer den ved ting som giver folk tanker om håb og hjælp. F.eks hjertestartere, 

brandstationer og lign. 

Tro. Placer den ved kirker, moskeer eller andre religiøse bygninger eller steder.  

 

 Seværdigheder. Placer spottet ved f.eks tivoli eller smukke steder, ort sagt steder, bygninger mm 

som du mener andre vil vide noget om. 

Kultur. Placer ved teatre, biografer, museer mm 

 

Mindesmærker. Placer ved monumenter, mindepladser og lign. F.eks. sten monumenter for 

genforeningen i 1920 

Fritid. Placeres ved parker, sport, legepladser osv. Kort sagt der hvor du kan bruge din fritid, og 

hvor du mener andre kan have interesse for dette sted 

 

Hjælp. Tanken er at du kan placere dette på et sted som du ikke ved hvad er. Altså at du kan få 

hjælp af andre edu-cachere til at finde ud af hvad det handler om lige her.  

 

Der findes både spots og nøgler i disse kategorier. 

Brug ”Edu spil profil” til at oprette et Info-spot. Hvis du vil tilknytte en hemmelig mission til dette spot, skal 

denne oprettes separat under ”opret mission” og ”klistres” på dette spot. Du kan kun tilknytte én mission 

til et info-spot. Og missionen kan kun tilknyttes én gang. 


